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O P D R A G T
AAN MEVROUW

ANNA van GELDER,
Douarie re wylen den Heere

michiel adriaansz.de ruiter,
In zyn leven Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal

van Hollandt en Weftvrieflandt.

MEVROUW,
I nderde krachtigfte middelen , diedewys-
heit der ouden kon uitvinden , om elk

|
tot lofFelyke heldendaden aan te zetten

,

en den menfchen een rechtfchaape liet
1 de t'hunnen vaderlande in te boezemen

gold wel allermeeft de gewoonte van overtrefFelyke
perlonagien door de pennen van de braaffte Schry-
vers ter onfterfelykheit in te wyden. Edelmoedige
harten werden hier door met eene vierige gloryzucht
ontvonkt , en met fcherpe fpooren genoopt, om langs
denweg van waaredapperheitnaar dezelve eerkroon
te ftreven, die anderen ouwlinx verworven hadden.
Met dat oogwit leiden de grootfte geeften en over-
vhegenfte vernuften van alle eeuwen hunnen arbeidt
te kofl:

, om het bedryfvan doorluchtige mannen , met
onbederfelykeninkt op papier te ftellen , en hen, zoo
veel in hun was , na hunne doodt te vereeuwigen.
Overdevyftig pennen zagmen zich afïlooven, om
den naamvan Alexander onfterfelyk te maaken.'T luf-
te Plutarchus , een van de netfte Schryvers die on-

^
er^ Heidendom ooit pen voerden, de voornaam-

lte Helden onder de Grieken en Romeinen naar 'tle-

* 3 ven



T O P fD R A G T.
ven afte maaien , om eer en- deugtfpiegels te verftrek-
ken voorzyn tydtgeiiootea Dus leeft Themiftokles,
de muur wel eer genaamt van 't aloude Grieken-
landt3 voor eeuwig na zyn doodt , en zyne gedachte-
nis verduurt de fteden en veften , die hy kloekmoe-
dig befchermde. Zoo zweven de Scipioos en Kamil-
len , die oorlogsblixems en rullige voorftanders der
vaderlyke vryhe.it , door naaukeurige befchryving van
hun leven

,
op de tongen der nakomelingen.

T heeft ook in later tyden aan geen Schryvers ont-
broken , die in den lofder Helden hunner eeuwe gin-
gen weiden, meteen hoogdravenden ftyl, die op de
grootheit van hunbedryf pafte. De Fenix der Neder-
landtfche hiftorifchryveren \ Pieter Korneliszoon
Hooft, lei zyn Droftelyke veder aan het leevenvan
Henrik den Grooten te koft. Dus wordt het keven
vanKafparKoligny, Admiraal van Vrankryk, en
het bedryfvan andere Helden , van deeze en de voor-
gaande eeuwe , in meer dan eene taaie geleezen van alle

liefhebbers der waare groothartigheit.

Maar was 'er ooit een doorluchtig perfonagie, die
de verwondering van de heele werelt naar zich trok
en waardig was met lof allerwegen opgehaalt te wor-
den, 't was de Heer Michiel de Ruiter, uw Edel-
heits zalige echtgenoot , wiens leven onder uwe fcha-

duwe hier te voorfchyn komt. Hem heeft onze eeuw
door eige dapperheit uit het voetzant van een geringen
ftaat tot den hoogften eertop zien opklimmen, en
als een heldenfpiegel uitblinken, daaruit hoogenen
laagen hunne plichtenkonden leeren. Geen Zeeheldt
was er die Nederlandt

, ja gantfch Chriftenryk meer
verplichtte en bet verdiende , dat men zyne daden en
dienften den nazaaten tot navolging voorhield.

Dit inzicht bewoog onzen zaligen vader, (wien

een
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een innerlyke zucht tot zyn vaderlandten alle recht-
fchaape vaderlanders was ingebooren ) om het dap-
per bedryfvan deezen weergaloozen Zeeheldt en zyne
dienften, aandenvryen Staat bewezen, in eefchrift
teftellen.

5

Wy nemen de vrymoedigheit om deeze Hiftorie
aan Uw Edelheit op te draagen, om dat ze haar wel
allermeeft betreft. Zy fpreekt van een Heldt die uw
Edelheit allemaal! weleer aan 't hart lag : van een
Heldt dien Uw Edelheit als een fpiegel van godt-
vruchtigheit en baak van Chriftelyke zeden in haar
huis en geflacht heeft zien uitblinken : van een Heldt
dien Uw Edelheit zoo meenigmaal, na veel bloedi-
ge zeetoghten , en uitgeftaane gevaaren, als overwin-
ner heeft zien wederkeeren , en in haren fchoot ont-

fangen : vaneen Heldt endelyk, wiens beklagelyke
doodt, gelykze den gantfchen Staat in 'thart trof,Uw Edelheit in 't byzonder zoo veel fmartelyker
moft vallen, hoe ze met naauwer banden aan hem
verbonden was.

De groote Waterheldt , dieuw Edelheit zoona be-
ftondt , wordt in deeze bladeren weèr te voorfchyn
gebraght. Tkan noch zal Uw Edelheit niet onaan-
genaam weezen, al zyn oorlogsdaden in eenen bon-
del hier by een te zien vergadert ; die nu wydt en
zydt in verfcheide fchriften gelezen worden. Hier
zal hy na zyn doodt herleven , en de zegetekens van
zyne overwinningen in alle geweften des aardtbo-
dems planten. In deeze bladeren zal Uw Edelheit
het beeldt van zyn overedel gemoedt en loffelyke
zeden zien gedrukt , veel fchooner als zyn blinkend
marmerbeeldt in Uw Edelheits doorluchtige koop-
ltadt den uitterlyken omtrek vertoont van zyn
lichamelyke gedaante. 'T papier zal hier als in brandt

{taan



O P D R A G T.

ftaan door het donderen en blixemen der zeekortou-

wen , onder zyn beleidt afgeloft tot befcherming van

den vryen Staat. Hier zal men zyne dapperheitvan

Koningen en Vorften met eertytelen op eertytelen ge-

kroont zien, ja de vyanden zelfs met heimelyk ont-

zag verbaaft over den glans zyner deugden. Dus zal

hy voor zyn gedacht en vaderlandt in onfterfelyke

gedachtenis overblyven , en. alle waterkuften van zy-

nen naam doen wagen. Dus zal Uw Edelheit haar

echtgenoot , dus zullen uwe dochters haren vader 5

uwe kindtskinders hunnen grootvader , in het op-

flaan deezer Hiftorie telkens weder vinden y en zyn

voorbeeldt zich voor oogen ftellen.

Uw Edelheit gelieve dit werk, waar aan onze za-

lige vader de lefte jaaren van zyn leeven te koft lei 9

na zyn doodt nu in 't licht koomende, onder hare

vleugelen te nemen , en zich te verzekeren , dat zyne

zoonen dit leeven van den grootften Admiraal met

de zelve eerbiedeniffe aan den dag brengen, waar

mee hun vader dat befchreef. Dus zullen zich al-

toos verplicht houden , die 't voor eer rekenen in het

opdraagen van dit werk tetoonen, dat ze zyn

MEVROUW

Vw ootmoedige 'Dienaars

KASPAR en JOHANNES BRANDT.

VOOR-



VOORREDE
AAN DEN LEZER.

ie hier een vrucht na 'sVaders dooitgeboren , -van ons een korten tydtals
™°gden geho/pen, e» nu inuw fihoot geworpen, of dathetzoo veelva-

? ds Lezers vindenmag. Zietgy deeze -vruchtzoo volmaakt

Teb^tT'L '\
et"mt

' ^denk dat ze kinderenJlacht, die na S vaders doodt

vXgTtc'mol^
inlttSLllT

kTm
„^ * CC

,

hter
'
™*rAe Uzer

'
Kkt'»W l""»> ^em »et lezen vandu werk zullen voorkoomen.

J

vaThfrT
eZ,

f'
SeVader

^f
m "beidt te kofigeleit had, aan het befchryven

f"?^'. ^hsewooitn het uitgeeven van Jyn/Lft
fchaTfd en Z'ld Ti

** * '
j
W^ de Me

' *' ^anderen
:
ly

zynoTjl
Me

' ^"^erde en verbeterde veel dingen , die te vooren in

^L iltTf UC df het mrk rum tm halvegekoomen was. Toen

XfeS? g'r
,
hmit m dooAt gerukt. 'Twerk was

dei de sÉ1' "T'^T de lefie handt ontbrak aan dfovergebleve helfte,

deeéJhlfP
Ver

°nier hH irMm im ** H" iu»k< « ^» niet vreemt/dat

zoo L I I
' unzten *"«» de taaie

, wel zoo net is dan de lefte. Wy z.yn 'tfihrift

ru
Z.Se<"eeven, als moogelyk was, hebbende vooraf *lles nagezien en verfcheidene

jcnryffeilen verbetert.

,fiddelerwyU.mJe»wy See» -van beide (als buiten Amfterdam woonende ) onder
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Z'
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,
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A&erundtjchc taaie

, maar t verzuim der letterzette-

^Zrtltïlïlrtit
™k

,%
n?^f'> <* blende van ontelbre uit-

zelf, /iZSJhJjT^Ï ^ ™den Meere le Kuiter

vaders daTe, ZZtTtt ™ 7 <" W4-rieflandt &t d,e ter le zyn

in de bloem :Jer A
S 1 n"^rde, en voor weinig jaaren den vaderlande,

deezerZon d, KT 'TT? Z«ft klem aan de waarheit

deXuer behM
&

""l
tahttt «** '^ve/van den Admiraal

htfior dedeL
mH ncht d

T, ™ren m«&™ ccn M^dtfihc Zee.

«n tont, ct/tT 'J'ï" ^ ^uwgevoert, „et el beknopt"onfielt. Cebrutk deezen arbeidt ten goede, lees onpartydig, en vaar wel
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OP HET LEVEN
Van den

<D00 RLVCHTIGSTEN ZEEHELT

MICHIEL DE RUITER,
Beschreeven door den Heer

GERAART BRANDT,
Remonstrantsch Leeraar te Amsterdam.

O Vaderlanders , 6 oprechte Bataviers,

Die RUITER noch betreurt, de geeflel van Algiers

,

Den Zeewfchenzeefchrik, zon van Neêrlandts waterhelden

,

Niet zonder diep ontzag van ooft en weft te melden;

's Landts oorlogsblixem , die wel viermaal met 'slants vloot

Twee koningsvlooten tot haar* ramp het voorhooft boodt

;

Alcides weerga, door geen' arbeit afgevochten;

's Landts Perfeus , temmer van ontelbre roofgedrogten

;

Hanthaver in 's Landts dienft van kronen, in beleit

La'értes zoon gelyk , Achil in dapperheit

,

Maar Stix ontwaüèn, door geen voetwonde ooit bedorven,

En beter dan Achil voor 't vaderlant geftorven

:

Ziet hier dien zeehek noch , en wenfcht het vaderlant

Met zulke zonen heil, als Ruiter^ als BRANDT.
Behaaldenze van outs veel lofs, die vroom bedreven,

'tGeen fchryvens waardig was, of groot bedryf befchrever.

,

Zy winnen beide na hun doot onfterflyke eer,

Dees met zyn veder , die door kracht van krygsgeweer.

Wat voert de veder uit ten dienft van d'oorlogsdaden?

Zy reiktze aan eew op eew in overgangbre bladen;

Waar door nu R UIT ER op elx tong noch verder leeft,

En B RAN DT , het graf ten trots , met hem ten hemel (treeft.

J. VOLLENHOVE.

HET







Het leven
VAN DEN HEERE

MICHIEL DE RUITER,
Hartog

, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

Hollandt en Weftvrieflandt.

E È R S T E BOEK.
?n den oorlog, dien de Staat der Vereenigde Nederlart- DeNecfef-

I
den

,
eerftom doude vryheit te herftellen , daar na om

I
ze te behouden

,
in den tydt van hondert jaaren moft £32

[

voeren hadt men niet alleen te lande maar ook ter
teUiad2

i zee te flryden. Eenige der vrye Landtfchappen , door ™«
J hunne gelegentheit, in 't geheel often deele , omringt

mo
?

rcn

^^^^^t van de zee, ook zich meeft rer zee genecrende, en
00 ogcn *

anengs door de fcheepvaart en koophandel, in rykdom en magt toe-
neemende

, vonden , van tydt tot tydt , vyanden in hun vaarwater
, die

hun welvaaren
, dat meeft uit der zee quam , ter zee zochten te dempenMaar nooit volk dat zich met meer beleidt en manhaftigheidt verdeeddighde: of zich vermaarde* maakte door waaterftryden

, zeeLen enfcheepstnomfen. Nooit Landt ook ter weercltdatvrueh baarderwasV^

landt, van welke twee landtfchappen de Kardinaal Bentivoelio dit dori-
vru

?,I
baar

droegen boven de Koordtjche volken, maar ook boven alle andere volken
hcldcn -

vii i

e
;

lk zal my hlcr niet hilaaten in 't optellen van al de
fuad"-

dienften mtt ZZ ^ ' "i ,°P dVctóft«
.
die hunne daagden en

vél
g

" cg 'dl ïsH mrer dc,
a

den
, heeft onlan, °wf 1 i^ » " Van

,
dcc? en de voorgaande ty- o„d„

Weftvr eilandt 2
8 ^ de Ruiter

,
L. Admiraal van Hollandt en

vereendfNèdeH^
0 ™«male„ Opperhooft over al de zeemacht der

wa7di ° '

.
d°°rT hcldtbaftigheil heerlyk uitgeblonken:

hZhll?J '
d
i
C Ult

'
let Voetzandt van 't geringhfte totdien SS.»

?oo «elVZ VaTre
-'

deucht 611 6«l»k opklom
,

dat hem

ZiZij f l
VnCndcn l^ 7vn leeven

•
e« »aa zyn doodt, den

vL
%
Z?l'

dathL\n«vaarenheit, beleidc
. dapperheit, en deftighdtvan zeecten

, miflchien nooit weerga vondt onder de arootfte mannena c ooit gebiedt op zee voerden : voorts dat hy zoo godtvruchtig was

,,L i

PPCr
' °" 200 SeIukkig als godtvruchtig. Zoo dat 'er in veelt ceu- n,

SfeH f
el
\ Heldc t£ V°°rfchy» 1"am '

d.e volmaakter voor- dXT-
datle „ ï a y d^den naahet

•
e" meer verdiende dat men zync Z

d^""
iS C" d

'.
Cnften dennaakoomelingen tot naavolging voorflelfc. Dees £&L

ren ccn'io!. ,
C 1M voot 't vaderlandt infteckt, heeft my bewoo- ?Tab*-

g
ï Boet?

my°e UUre" aan '£ brfclirvven van zyo loflyk leven en
^

^ dapper



% HET LEVEN VAN DEN
dapper bedryf te koft te leggen : met voornemen van in dit werk , daar

Oogmerk Godt zynen zeegen toe geve , my op 't naauwfte te houden binnen de

vaifdi? paaien van d'opperfte wet der Hiftorifchryveren , en , de waarheit alleen

werk. ten dienft ftaande , zoo wel de misllagen der vrienden als den lof der

vyanden te melden : altydt gedenkende dat ik fchryf niet van oude

tyden, daar de geheughenis duyfter is , maar van zaaken meeft onlangs

Voorgevallen , en als onder d'oogen van veelen , die 'er deel aan hadden

,

die ze holpen verrichten , of daar by waaren , vrienden en vremden

,

en die my ongetwyfFelt , indien ik in deezewydezee van veelerhande

voorvallen , door gunft of haat, van den koers der waarheit afdwaalde,

zouden beftraffèn en befchaamen. Ook zal ik , naar den raadt van een'

Schryver, die zich dit ftuk grondig verftondt, my zeiven in deezen ar-

beidt altydt voor oogen ftellen, dat ik niet alleen fchryf voor de tegen-

woordige, maar meeft voor de volgende tyden, en voor naakomelingen

,

die zonder zucht van de verhaalde zaaken zullen oordeelen. Om hier te

minder te miffen , ben ik voorneemens my tot dit werk te dienen van de

zeekerfte befcheiden , dagh - en gedenkfehriften , en de bondighfte be-

wyzen van oogh-en oorgetuigen , die ik kon bekoomen ; niet willende dat

men my verder geloofgeve dan de waarheit verdient. Voorts zal ik de zaa-

ken met dit onderfcheidt vernaaien: d'eerftejaaren van zyn leven en toen

hy buiten dienft van 't Landt de zee boude , daar ik 't minfte befcheidt

van vondt ,
kortelyk overlopen : maar 't vervolgh , naar 't gewicht

der ftoffe , en naar de kennis die ik daar van bequam , breeder ont-

vouwen : inzonderheit de zaaken onder zyn eigen bevel en beleidt, als

Admiraal , tegens Turken , Engelfchen , Franfchen , en Zweeden , op

verfcheide tyaen en plaatzen , uirgevoert. Kleene en geringe dingen zal

ik niet aanroeren , ten waare dat eenige byzondere reden, ofaanmerkens-

waardigeomftandigheit , anders vereifchte. Ik ga een werk aan dat ryk is

van ftoffe,en vol van allerley veranderinge, van voor-en tegenfpoedt. Want

al vindt men hier niet dan de Hiftorie van een mans leven , daar zul-

len zich nochtans gefchiedenilTen in mengen van verfcheide volken, die

hy beftreedt of befchermde , en getuigen waaren van zyne daaden

en deughden. Hier zal men nu dien Zeeheldt , door dit verhaal ,

zoo veel doenlyk is , in alle de deelen en ftaaten zyns levens , te

voorfchyn brengen : en hem zien opwaflèn tot een heldren Heldenfpie-

gel, daar allerley {traalen van hooge deughden uit glinfterden , diebyna

alle zeen des aardtryks met zynen glans verlichtte,en d'oogen van de groot-

fte Monarchen en Koningen der Chriftenheit naar zich trok. Hier zullen

Spanje en Portugaal , Denemarken en Sweden, Engelandten Vrankryk,ja

gantfeh Europe , Afrika en Amerika tot tooneelen van zyne doorluch-

tigheit verftrekken : verplichte Koningen hem vereeren , verlofte (la-

ven hem danken , en verdeedigde volken ,
ryken en ftaaten hem er-

kennen voor den VerlofTer , die hen in duiterfte verlegenheit , door de

hulpe des Almagtigen, meer dan eens heeft geredt, hunne havens ont-

flooten , en hunne zeen gevrydt. Doch onder al wat hier wonderlyk en

lofwaardig was , zal dit het grootfte wonder zyn , en den meeften lof

verdienen , dat hy , die by anderen zoo groot werdt geacht, by zich

zeiven zoo kleen was : achtende dat hem de minfte eere niet toequant

van al d'overwinningen , onder zyne vlagh bevochten: en Gode alleen en

in't geheel d'ceretoefchryvende van al zyn bedryf en geluk,

arw' «" DE RUITER dan ,
op dat dit verhaal van zyne afkomfte een* aan-

voorou- vatlg neeme , is van geringe ,
docheerlyke en onbefprooke voorouderen



L. ADMIRAAL DE RUITER. 3
gefprooten, herkomftigh van Bergen op Zoom, die Brabantfche ftadt,
in onze oorlogen zoo vermaardt door het uitftaan van twee ftren£re be-
legeringen. Zyn grootvader, Michiel genoemt, hadt den Lande^eeni- 7 vngrooc-gen tydtin den oorlogh gedient, en begaf zich, dat leven moede met^erste-
zyö jroq, kindt, en eendienftmaaght, daar zyn gantfehc gezin mt be-

Renfpcc 'lr '

itondt op eenlandthocve buiten Bergen op Zoom", de Goot genaamt,om zich daar met den akkerbou tegeneeren. Terwyl hy hier met twee
paarden, die zyn' meeften rykdom uitmaakten, zich inden arbeidt van
t landt oetfende, en met naarftigheit zyn huisgezin bezorgde

, quam
hem

,
door de moedtwil der foldaaten, groot leet over. Nochdeeerine-

heit zyner ilcchtc gelegentheit
, diegemeenlyk verachting of mededot

gcntheit baarde
, noch het voorrecht vanzyn'voorgaanden ftaat, als die

voordeezen onder de zelve vaandelen hadt gedient , konden hem , noch
zyn vee, van geweldenaryc bevryden. Eenige ruiters roofden zyn twee
paarden, en braghten ze naar 't Hoilandtfc!Ueeg;er. Die fchade kon hy

vi«
V
^T1

mP ' ?™£ hy 7' :1gh
'

er zich 2elve» en zyrugezin door bedor-
ven. Derhalven befloot hy

, hebbende te vergeefs aa? d'Overftcn- over
denoverldt gcklaagt, zich zeiven te helpen. Hy vernam waar zyn paar*

Kr?n
gra
T '

nam Zyn fla?h waar
'
en voerdc ze heimclyk wegh; die

Drcngen, e op een veilige plaats wat ver van zyne woonnige , om die
voor eerlt voordoogen der roveren te verbergen. De foldaaten hunnen
root millende

, giften wie ze hun hadt ontvoert , en trokken terftondt
naar zyn huis

, meenende daar de paarden te vinden : doch ziende dat
zyne voorzichtigheit hen hadt verkloekt , dreef hen de fpyt en toorn
tot booze wraak. Sy ftaaken

, om hunnen moedt te koelen , het vuur

In d'onfrZnT'
arTlyke wooni

?gc .
dat terftondt d'ovcrhandt nam.In donftelteniffc van dit onverwacht voorval, terwyl man vrou endienftmaagt door een' trek, alle fchepfclen tot hunne behoudenis i'nge-

thapen gedreven om zich zelfs te redden, vol fchöks door de vlam
buitens luns hepen lag), hun onnoozcl kindt, een zoon, Adriaan gehec- 2yn vader

a
Se,

o°
l x?

1 ^ooi-en, opzolder, in een wicgc gebaakert,^
kindt v! 2? - aP

,
Ma
f ^ V

i
am IfeÖe tot hun eenigh

Zn It ïl '

d°°
1

dCI1M der VrCCZe
•
en ' r ^vaar van haaren KtT*

huiTwWn
Z°' 2l0h mCteen meerdanmannclykcn'moedc wéér in

viool 2 '
Voorneemcns met haar kindt te leven of te fterven Dus

gt '

rookl;L;ll^t
n

^i
iChaam

,

^nte&nhan onderrok,' door Moed^i

?

ni naarde zolder, rukte haaren zoon uit de wiege die ta»*f ,

?
HB

'fl!

AdZ M,^ef
CrC

"- ? T dc "*^*a«K behoudenis van d*n

trekt!,
Mlclll

,

els20
,

on
•
dlen de goddelyke voorzicnigheit uit het vuur wou„ "'™

,f,
or

'
,c

,

m den zeeheldtMichieldeRuncrterwerelttebren-

in rl.VI ,

i"g
,

016 Scuyver '
die een kortverhaal Van des Heldts Leven

hv Ij lA ght * y
erl,aalt

-
dat de Ruiter zelf dus werdt gehecht, doch

den ,1 r vc
,

rkeert bericht misleidt, denzoonetoefcfiryvcndc'tecen

hetjS was, bejegent. Michiel, de vader van 'tgebetgde kindt,

les nnli
Va" twoedende vuur metdezynen dusontvlooden

, van al-

in d°u&' e
'!
Z0° ';

aaktals de waarheit deezer biftotie, vondt zich

te trekken
C

h- F '
en niet £ereedcr dan naar Bergen op Zoom

• mer des morgens vroegh aengekoomen, verltrekte hy mee
zyn
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zyn gezin een deerlyk fchoufpei van ellende voor zyne meedoogende

kndtsluiden , die hein volgens den Nederlandtfchen aardt met deerniflè

Zyn vaders bejegenden, by(tonden, en middelen verfchaften om door zynen arbeidt

huwlykcn te beftaan. Zyn gebergdc zoon , Adriaan Michielszoon
, totzynjaaren

™
lg

hamcc
"gekoomen, onthieldt zich te Vliffingen , en troude aldaar in den jaare

1 1 j Jan. md xc vin j met Alida Jans , die in 't volgende jaar
,
korts naa 't baaren

Maart, van een dochter, overleedt. In den jaare mdci j: is hy te Vliffigen ten

tweeden maale getrout met een maaghdt van den zeiven naam als zyn

eerfte vrou, Alida Jans van Middelburgh , die den bynaam van de Rui-

ter voerde. Eenigen zeggen dat haar vader den Lande voor Ruiter hadt

gedient, en dat ze dien naam daar van ontleende. Doch zeker Deenfch

Geflachtreekenaar zocht onlangs te toonen , dat deeze Alida. Jans uit

het oudt en zeer edel geflaght van Reuther ,
dat in Denemarken en an-

dre Noordtfche landen zyn verblyf hadt ,
was gefprooten

, en dat de

L. Admiraal Marten Harpertszoon Tromp, nevens den Deenfchen Ad-

miraal Koert Adelaar , van moeders zyde uit den zeiven (tamme waa-

ren afgekomen. Maar van zyn gevoelen, en den geflachtboom byhem

opgeftelt, is my geen bewys, hier toe noodig, gebleekcn. Dies houde

ik my aan dien anderen oorfprongh
,

gelovende dat haar vader ruiter

was geweeft. Adriaan Michielszoon met haar in echt getreeden, voer

eerftterzee, en werdt naamaals een Bierdraager te VlnTingen; die fich

altydts vroomelyk droeg, en naar zynekleene gelegentheit goedt arms

Het groot en mildaadigh was. Hy teelde by zyn tweede huisvrou vyf zoonen en

pal zyncr zes dochters\ en onder die elf wasd'Admiraal, wiens leven ons ftaatte
kinderen.

befcllryven > iiet v ierde kindt , naar zyn' vaderlyken grootvaader Michiel

genoemt , en naar zyne moeder , ( of gelyk anderen meenen naar zyn

moeders broeder, die te paardt hadt gedient) De Ruiter: hebbende noch

een zufter uit halven bedde van 's vaders weegen
, boven gemeldt. Uic

dat groot getal van twaalef kinderen kan men afneemen den geringen

Itaat der ouderen , door het daagelyks vermeerderen van den laft der

voorbed
huishoudinge , die uit kleene winft moft beftaan. Van zulke ouderen

d7n
0
van

CC
~
voortgekoomen , kon hy geen aanzienlykheit noch luifter van zyn ge-

trcffeiyke
flac [lte oiitlecnen : maar was in dien deele veel groote mannen gelyk,

fleXe"
"*

die van laagen (tamme door deught of geluk tot de hooghlte trap van

^Trome ecre °pfteegen - Themiltokles , de befchermer der Griekfchc vryheit
,
die

g
Themi-

n
' d'oorlogsvlootvan Xerxes by Salamis verwon, was de zoon van een ge-

'ntrno
r^g burger : Demofthenes werdt van een zwaardtveeger , ofmeflemaaker

,

fthéncs" geteeit. De vader van Koning Ptolomeus , naar wien al de Koningen

Ptolo- van Egipte , zyn' naazaaten , Ptolomeen werden geheeten , was Lagus
meus - een gering foldaat : en Agathokles ,

Koning van Sicilië , van een potte-

kicf"
°'

bakker voortgekoomen. Zoo dat de Ruiter en de zynen, ziende op zul-

ke voorgangers en lotgenooten , zich zyner afkomlle niet hebben te fchaa-

men , maar het (trekt hem tot roem, dat hyzyn adeldom, doorGodts v

genade en zegen , van zich zeiven hadt , en geenen voorouderen behoefde

D
Tft" ^ank te weeten. 'Tis ook by alle verftandigen de grootfte en pryswaar-

rdeidol
0

dighfteadel, die, van geenen anderen, maar van zich zeiven beginnen-

de , door eige déughdt en heldendaaden werdt verworven. Ook leeren

zulke voorbeelden , dat den wegh tot eere en vermaardtheit , hooghe

ampten en waardigheden , voor niemant geflooten is : dat de palm en

laurier in 't midden hanght , en dat zelfde geringfte van aanzien en afkomft

in 't worftclperk der deught de hooghlte pryzen kan winnen. En nooic

wordt een Staat beter gedient , dan daar men ziet dat ook de dienften

der
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der klcenften beloont worden ; en dat de geringhften , by trappen door de
fteilteder gevaarlykheden opftygende , den hooghften top der glorie be-

reiken. Zyn vaderlandt was Zeelandt , of 't eilandt Walcheren , zyn ge- De Ruiters

boorteftadt Vliflingen : de vermaarde zeehaven , die haar Weêrgaa
™d

"'boór-
naaulyks vindt in de gantfche werelt : daar Keifer Karei de vyfde , die teftadc,

naaukeurige onderzoeker der gelegentheit van landen , fteden en kuften,

van plag te zeggen, dat ze de fleutel der zee was. T is ook de ftadt , die

ruim honderdt jaaren geleden, het uithecmfch juk afwerpende, deneer-
ften fteen holp leggen tot het gebou van den vryen Staat : die weleer
Ewout Pieterzoon Worft

, Jooft de Moor, de Bankers, d'Evertzoons

,

en veel andre Zeehelden voortbraght. Hier werdt de Ruiter den vieren-

twintigften van Maart , 's morgens ten acht uuren , in den jaare m dc vit De^
gebooren. Ditwashetjaarin'twelkde handeling van het twaalfjaarig be- boortef

0

ftandt haaren aanvang nam , toen d'Aartshartogen , Albertus en Ifabelle

,

weinig daagen te vooren , verklaarden , te vrede te zyn met de Staaten van
de verecnighde Nederlanden te handelen , als de zelve houdende voor
vrye Landen en Staaten , daar op haare Hoogheden niet hadden te zeg-
gen: Toen quam onze Zeeheldt , die tot beveftiging van 's Landts vry-
heit (in die verklaaring van de vyanden voor d'ecrftemaal erkent) zoo
meenighmaal en zoo gelukkelyk heeft geftrecden , tot heil des vaderlandts
ter werelt. Dat zelve jaar is ook in onze Hiftorie aanmerkelyk door den
vermaarden fcheepftrydt voor Gibralter , daar d'Amfterdamfche zeeheldt

Jakob van Heemskerk in zync overwinning , ontrent eert maandt naadee-

zen geboortedagh , zyn leven liet. Ind'eerfte kindtsheit, die de Ruiter Zyn kinds*

te V rillingen doorbraght, zagh men tetftondtklaare blyken van zyn' ftou- hclt -

ten inborft :
ook dat hy zeer levendig , woelende en werkzaam was

,

toonende zyn moedigheit, en wakkerheit. Naaulyks tienjaaren oudt ge-
worden, washy, op een tyd dat men aan den hooghen kerktooren te

Vliflingen iet hermaakte, boven het paalwerk der ftellaadje , tot op den Stout be*

ronden kloot der toorenfpitze geklautert : daar hem de luiden, omlaagh ftaan '

ftaande
, met verwonderinge en fchrik zaagen zitten

, (te meer om dat het
arbcidtsvolk de ladders , die tot afklimmen koften dienen , onverziens
hadden weghgenoomen) vreezende dat hy in 't afdaalen te pletter zou
vallen: maar hy diende zich van de hielen zyner fchoenen , en brak 'er

etlyke leyen mee, om iet te hebben daar hy zich aan hieldt, en quam
met behulp zyner gezwinde leden , armen en beenen , weer gelukkelyk
beneeden. Zoo hoogh klom in zyne kindtsheit , en met zoo veel ge-
vaars

,
die in zyne manlyke jaaren , langs de trappen van alle fcheeps-

dienftcn
,
en alle de gevaarlykheden der zee en der vyanden , tot de

hooghfte zeeampten zoude opklimmen. In de fchoolen , daar zyne ou-
ders hem beftelden , om te leeren leezen en fchryven , kon hy niet duu-
ren, en rechte zoo veel ranken van kinderlyke losheitaan, met vechten
en fmyten

, 'dat de Schoolmeefters hem ter fchoole uitjoegen. Inde ge-

vechten der jongens, die in de Zeeuwfche en andere Nederlandtfche fte-

den dikwils voorvallen, was hy gemeenlyk de voorfte , en droegh zich
als Kapitein , en daar hy voorging en vocht , hadt men gemeenlyk d'over-
handt. Zoo dat men in die kinderftryden de voorteekens zagh van zyn
volgende leven , en daaden. In die jonge jaaren was zyn eerfte werk te

* hftingen in de lynbaan der Heeren Lampfens te gaan, en hy won daar
zes ftuivers 's weeks: 't welk hy naamaals , L. Admiraal van Hollandt
geworden, dikmaal plagh te vernaaien. Doch de lynbaan kon het knecht-
ken

,
dat een zeeman moft worden , niet lang houden. Hy had geen

A 3 be-
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bchaagen in dat leven , noch handtwerk, *n pafte zoo weinig op, (in

ZYne voorbaande kinderlyke uitfpoorigheden voortgaande) dat men hem

haalt moede werdt , en niet langer met hemtedocn wou hebben. Dies

verftondtmen dat hy moft vaaren , daar zyn hart naar jookte. Ook

plaa hy federt te zeggen, dat hy in zyvejonkheit nergens toe dogt dan

om ter zee te vaaren. Hy quam zoo haaft niet tïchcep of menzaghin

hem een gehcele verandering. Straks was hy zoo ftil, zoo naarftigh,

en gehoorzaam in 'tfcheepwerk , dat men in hem met reden niet kon

venvenfehen. In den jaare mdcxviii , in t elfde jaar zyns ouderdom s

op SintStevensdagh , raakte hy voor d'eerfte maal in zee, en voer cerft

voor Hooghbootsmansjongen , daarna voor matroos
,
tot dat hy

,
door alle

fcheepsbedieningen opklimmende ,
Stuurman en daarna Schipper werdt.

Op het fchip , daar hy voor Hooghbootsmans jongen voer ,
was te dier tydt

een Neger , weleer voor flaaf verkocht , maar toen vry
,
en te Vhffingen

,

naa 't aanneemen van den Chriftelyken godtsdienft ,
gedoopt

,
en Jan

Kompanygehecten, die zyn fpeelgezel werdt, en dien hy, by verloop

van tVdt weer in zyn vaderlandt geraakt ,
lang daarna in een anderen

ftaat wonderlyk ontmoette , in 't vervolgh te melden. In den jaare

m dc xxii diende de Ruiter ,
naaulyks vyftien jaaren oudt gewor-

den , te lande, nevens etlyke andere matroozen , voor Konltapel
, of

Busfchietcr: eerft in 't landt van Kleef, in't leger der Heeren Staaten,

ten tydc dat Prins Maurits , die beroemde Krygsovcrfte ,
d^ar d'aan-

naaeen van'dc Spaanfchen zocht te ftuiten. Dees hadden toen veel

volks m 't landt van Kleef by Xanten , Wezel en andere plaatzen
,
by

een : en vcinfden , daar ontrent heen en weer trekkende ,
als ot zy iet

voorhadden op eenige grensvefting van den Staat , in Gelderlandc

of Overeyflel , tot dat eenige van hunne andre legerbenden, door bevel

van den erootcn Veldtheer Spinola, Steenbergen bemaghtigden, en voor

Bergen op Zoom rukten. Hier werdt in der yl veel volks te waater bin-

nen gezonden , ook veel Busfchieters, en onder de zelve de Ruiter

,

die toen, zoo jong ais hywas, mans foldy begon te trekken, en

zich in dat beleg manlyk droeg. Hy kocht daar een paardt waar van

hy zich ftoutelyk diende , en in d'uitvallen verfcheide maaien buit op

de Spaanfchen haalde. In 't zelve jaar begoft hy ten oorlogh te vaaren,

en werdt eerlang voor Hooghbootsmans maat aangenoomen
:
ook toon-

de hyzyne kloekmoedigheit in verfcheide tochten. Eens onder d'eerfte

matroozen enterende , en in een vyandtlyk fchip overfpringende , werdt hy

met een halve piek in 't hooft gequetft, doch niet doodelyk: enmeenen

eenigen dat dit d'eerfte en eenige wonde was, die hy den gantfehen tydt

zyns
7

levens, in ontelbaare gevaarlyke toghten ontfing , tot den leftcn

fchoottoe, die hem in zyn' hoogen ouderdom 't leven kofte. Doch an-

deren vernaaien, dat hy op een anderen tydt, noch voor matroos vaa-

rende ,
toen eenige Biskaaifche of andre Spaanfche fcheepen zyn fchip

naamen, ook in zyn flinker arm, of handt, werdt bezeert ,
en nevens

al 't fche'epsvolk geplondert en gevangen. Maar aan landt koomende,

ontfprong hy zyn bewaarders, en ontliep het. Doch toen vondthy zich

in geen kleene verlegenheit , van alles ontbloot en in een vremdt landt:

dies moft hy in 't gezelfchap van noch twee matroozen ,
door Vrank-

ryk meeft te voet , naar 't vaderlandt keeren. Ook perfte hen de noodt

methun drien by beurten , onder 't reizen, hunnen noodruft langs den

vvegh aan dc huizen van bermhertigemenfehente zoeken: tot een klaar

bewys dat de godlyke'voorzienigheit fomtydts mannen, die ze boven
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veele anderen wil verheffen in dallergrootfte ongelegenheit en armoede

laat vervallen : op dat ze , tot beteren ftaat gekoomen , en hun tegen-

fpoedt gedenkende , te meer meêdoogen zouden hebben met d'ellenden

van anderen. Daarna voer hy etlyke jaaren meeft ter koopvaardy , in

dienft van de Heeren Kofnclis en Adriaan Lampfens , boven gemelde. Dee-

ze Laampfens waaren twee gebroeders ,
voortrefFelyke Koopluiden te

Vlifïïngen , groote liefhebbers des vaderlandts , en d'oudtfte werdt meer-

maalen Burgermeefter in zyn vaderlyke ftadt verkooren , en daarna we-

gens Zeelandt gemaghtight tervergaderinge van de Staaten Generaal. De
Ruiter dus ter zee vaarende , oefFende zich een' geruimen tydt met groo- Leert de

te opmerkinge envlyt in de ftuurmanskunft , en al wat noodig was om £3™°'"
de (trekkingen der landen en kuften te kennen ; de breedtte der plaat-

u

zen af te meten; delenghte t'onderzoeken , of naar de regelen der kunft

te giflen en uit te vinden; voorts d'afwyking der naaide gaa teflaan, en

daar door goeden koers te zetten , en wat tot het beleidt der zeevaart meer

wordt vereifcht. In denjaarem dc xxxi , f het vierentwintighfte zyns ouder- Trom en

doms , verbondt hy zich in echt met zyne eerfte huisvrouwe , Maria Vel-
^jjj.^

l

vi

z
J*

ters van Grypskerke, die tien maanden daarna in 't kraambedde van't t De» k'

eerfte kindt, een dochter Alida eenoemt , met het kindt overleedt. On- Maarr'

trent dien tydt Stuurman geworden , heeft hy zich in dien dienft zorg- vaartvoor

Vuldigh gequeeten , en verfcheide reizen gedaan : onder andere met her *™r™£
fchip den Groenen Leeu, enden Schipper Jochem Janszoon naar Groen- ia»<jt .

landt, in denjaare mdc xxxiii : en in cfen jaare mdc xxxv naar 't landt

Mauritius, het Oofterfche gedeelte van 't eilandt Magellanica, by de

Straat van le Maire. Hier werden op zeekeren nacht verfcheide fchee- u May.

pen, daar 't zyne onderwas, ontrent de vyfklippen met zulk een' zwaa-
ren ftorm

, uit den Zuidtzuidtweften
,
beloopen, datzezichindenuiter-

Loopt
ften noodt vonden , en daar alle meenden te blyven. Eenige vervielen groot gc~

tegens het ys : andere kreegen 't landt met verlies van ankers en tou-
vaar '

wen. Een van defcheepén verloor zyn zeil met drie ankers, en liep tuf-

fchen een klip en d'ysbergen. Het fchip van de Ruiter , met noch eert

ander , raakte noch in een baay zonder fchaade. Weinig tydts daarna

,

op den derden Pinxterdagh, woey de windt zoo hardt uit de wal, dat i 9 May.

de touwen braaken, en 't fchip met het ys in zee dreef, op Godts ge-
nade. Eerft dreven ze noordelykheenentotby denmiddagh, toenfehoot
de windt Weft. Zy maakten de fok klaar, en boorden zoo door 'tys met
een vreeffelyken ftorm. De fok woey tot tweemaal uit de lyke. Dus
quaamen ze ter middernacht met een zeil benoorden de ysbergen , met
groot gevaar van fchip en lyf ; want hoe kleen zy het zeil maakten }

t

woey aan ftukken , en zy zagen geen andere uitkomft dan in het ys of
tegens de wal te dryven. In deeze benaautheit meenden ze 't ys te kiezen *

maar ziende een hoek affteeken
, liepen ze derwaarts

,
kreegen grondt,

lieten 't anker vallen op zes of zeven vadem waters , en braghten daatelyk

hunne kabels aan landt , daar ze die aan de klippen vaft maakten. Hier

Vonden ze goedt weder onder 't hooge landt , Godt dankende voor de ver-

lotfing uit zoo grooten noodt. In 't volgende jaar m dc xxxvi begaf hy B^ecft

*ich ten tweeden maale inden huwelyken ftaat, en troude met Kornelia

Engels van Vliftingen , met wie hy ruim veertien jaaren in groote een- maale m
draght leefde, en verfcheide kinders teelde. In denjaare m dc xxxvii ^t

echtcn

voer hy voor Kommandeur op een van de kruipers f, die door Zom- KrJiftop

mige koopluiden en anderen werden toegeruft , om op de Duinkerkers te £e£
uillkcr-

kruif-
ers '

t Zieta
h
trd>ev90rz,ulks ]Zr„ijferSi „»dcrh*ndtbtr**mt t in'tGmt PlaklaittboeK,\ deelf^t^
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kruiflën , verzelt met noch een fchip onder 't bevel van Joolt van Sluis.

On deezen toght heeft hy een fchip , dat naar Ooftende wou genoo-

men en opgezonden, en daarna noch een Hamburger lorrendrajer ver-

overt Toen viel 'er gefchil onder de matroozen van de twee krmners

zyn om denbuit , het fcheepsvolk van de Ruiter begoft te muiten. Zy wiU

rchieP!.oik d Ue naar huis Dus fcheidden dc twee fchccpcn van eikandere
, en

S&T d'onwilligheir van de Ruiters boodtsvolk nam zoo toe, dat hy zich ge-* noodtzaakt vondtbinnen te loopen. Maar eer hy in quam ,
kreegh hy

Zitt d„ ontrent Blankenberg een vloot van dertien Duinkerkers m t gezicht

.£ncX die récht op hem afquaamen: maar hy zette al zyn zolen by om tge-

S;S

™- vaar tWaan, en ontdonkerde hun op den avondt; wanthy verftondt
.

tyÜ.
y

dat het geen dapperheit , maar vermetele reukeloosheit zou zyn
,
zich

,

buiten noodt, met een enkel fchip te willen waagen tegens zoo ongelyke

maght, en bewaarde zich zeiven tot beter kans. In wat gekeken hy m
de jLen mdcxxxv.ii en mdcxxxix heeft gevaaren, ls my

,
by ge-

brek van aanteekeningen , niet gebleeken :
maar m den jaare m dc xl ,

ten dLnft vande Heeren Lampfens ,
Schipper geworden deedt hy met

hê fchip Vhffingcn een re.s naar Pcrnambuk of Fernambuk m Brazï-

ife Doch naar Lis keerende , en ontrent Kalis m Vrankryk koomen-

Kom.by dc', zagh hy twee Duinkcrkfche fregatten, endard eenc een prysby z.ch

,„« Duin-
haddc faiènhy hem ontjoeg , zonder dat de Duinkerker cemgc tecaenweer

SST boodtóm zynen roofte behouden. Die reizc gelukkclyk vo btaght hebben-

Za

J,cu d
°

voerd in .deft van Novemberweer naarFernambak, enquam den^ SveXvLjanuarius, desjaarsMDCXH binnenst Recaf Daanrahcphy

ook in zyn herwaartsreize naar Weftindie, en de Kanbifche eilanden, de

Barbados , Sint ChriftofFel en Sint EulUtius ; daar hy zynen handel dreei

,

en veriche'ide waaren verruilde. In al die reizen toonde hy zich zeiven zeer

Vlvtie in 'teaauaan en waarneemen van zaaken die rot het opdoen der

llftL konden dienen, en bevondt verfcheide misflagen in de gemeene

zëekaatten : welke ondervindingen hy zorghvuldig in zyn journaalen of

daghregifters aanteekende ; weetende dat een kloek zeeman op zulke

duigen moet achtgeven, om zich van die waarneemingen te dienen, en

goelen koers te zetten. Onder anderen was by hem in twee toghten,

flshyvan Braziel naar de Karibifche eilanden over ftak gemerkt, datde

gemelde eilanden wel hondertdertigh mylen meer Ooftwaatt lagen dan

Vcrand5 2e kaarten aanweezen. In 't begin van May van zyne lelie Brazielfche

rilgta&r- reize wcêrteVliffingengekoomen, raakte hy korts daarna, mdemaandt

•Tt, van Junius , d'eerftemaal , als Kapitein ter zee
,
in dienft van den Staat.

Zi""' De Portugeezcn hadden den Koning van Spanje en zyn juk den eerften

7)0. «» van December in den jaare zeftienhondertenveertigh verworpen , en

'SE? denHartoghvanBragance, onder den naam van Don Johan den vier-

IJZÜ. de" tot Koning verklaart. Waar op de Heeren Staaten der vereemgde

TL ,„ Nederlanden, poogendc hunnen vyandt in dat gewefte werk te gecven

ITJ! enlthmiden, kortsdaarna befloeren teen vloot vantwmtigfcheepen

,

'Sft wel semant en verzien naar behooren , onder een goedt en ervaaren

bl^r Hooft nrzee te brengen: om open langs de kullen van Spanje, ende

dc Por,u-
rvken daar onder behoorende , tot afbreuk der vyanden

,

en aanmoediging

E££ïS„ „Luwen Koning, Don Johanden vierden
,
gebruikt te worden.

k
hu,p tc

Deeze byftaXverdt daarna % wegens den Staat ook belooft
,

,n t vet-
kXc

,l S tuflehen hunne Hooghmoogentheden en den Gezant van Pottu-

gaaf Triftan de Mendo§a Furtado n den Haage geflooten. De Hee-& Raaten zouden vyftien oorlogsfcheepen en vyf fregatten naar Por-

/lifr.pma. lU^ddl

xx. 75?
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L ADMIRAAL DÈ RUITER. 9
tugaal zenden : en wecgens den Koning van Portugaal werdt belooft ,

dat hy op zyn eigen kollen gelyk getal van fclieepen en fregatten zou
koopcn of inhuuren ,• om met de vloote van deezen Staat tot afbreuk
van den Koning van Spanje , den gemeenen vyandt , zee te kiezen:
voorts dat hy in Portugaal noch tien of meer galjoenen zoude toerullen

,

en die- voegen by de gemelde vloot , ten zeiven einde. Zyn Hoog-
heit, denPrinfe van Oranje, werdt by de Heeren Staaten maght gege-
ven

, de vloot , die men van hier derwaarts zou zenden , met bequaa-
me Kapiteinen te voorzien. By die gelegentheit werdt ook op de Ruiter
gelet, die nu zoo veel proeven van kloekmoedigheit hadt gegeven , en Dc Rui|
zoo veel naams verworven „ dat zyn Hoogheit , op 't goede getuighe- worde tot

niiTè zyner landtsluiden , hem niet alleen tot Kapitein (lelde , op'tfchip S"it
in

en
deHaaze, maar met ecnen tot Schoutbynacht over de gcheele vloote. nt Schoor-

Dit gefchiedde den twintighften van Junius in 't Leger voor 't Huis te ^J^S'
Gcnnip totOffelen, en de laftbrief tot het Kapiteinfchap , hem toen ge- vloot naar

geven
, luidde als volght. Portugaal.

FRET) RIK HENDRIK
,

by der gratie Godes Trins van Commif-
Orange, Grave van Naffau , Katzenelebogen , Vyanden, T>ietz, Lin-^™*™
gen, Menrs , Buuren, Leerdam, Marquis van der Veere en Vüjjin- fchaphTm
gen, Heere en Baron van Breda, der ftadtGrave, en den Lande van ^l^t
Kuik

, 'Dieft , Grimbergen , Herftal , Kranendonk , ÏVamefton , Arlay , den Prins

Noferoy, St.Vyt , T>aasburch, 'Polanen, TVilte?nftadt , Niervaart ,Tf ™.n o^i«

felftein, St. Maartensdyk, Geertruydenberge , Chaflcau-Regnard
, öfe

SCgeVcn '

Hooge en laage Swaluwe ,
Naaldwyk

, Erfburchgrave van Antwerpen
enBezangon, Erfmaarfchalk van Hollandt , Gouverneur van Gelder-

landt, Hollandt, Zeelandt , en Weftvrieftandt
, Zutphen, Vitrecht,

Overyfel
, ftadt Groeningen, en d'Ommelanden

, Kapitein Generaalen
Admiraal der vereenighde Nederlanden, &c. Allen den geenen die de-
zenjegenwoordigen zullen zien ofte hooren le^n ,falut. Naadien de Hoo-
ge ende Moogende Heeren Staten Generaalder vereenichde Nederlanden
voorgoedt en raadtzaam aangezien hebben eene vloote van twintig fchepen
tot Jecours van den Koning van Tortugaal fequiperen en naar Tortu-
gaal te zenden, onder }

t beleidt van den E. Arnout Gyfels , als Admi-
rf*t*van de voorfchrceve vloote , en dat het overzulx haar Hooge en
Moogende belieft heeft ons fauhorizeren , omme de voornoemde fchepen
met bequaame en ervaare Kapiteinen te verzien, doen te weten , dat

gewformeert zynde van de vromigheit, experientie
, en getrouwig-

heitvan Michiel Adriaanszoon de Ruiter , den zeiven tot Kapitein van
€en der voorfchrevefchepen , genoemt de Haze , geftelt ep gecommitteert
hebben

, ftellen en committeren mitsdeezen , hem maght en bevel gevende
van zich by ordre van den voorfchreeven Admiraal te laten gebruyken
tegen de Spanjaarden haare adherenten en andere vyanden van de ver-
eenighde Nederlanden

, enden zeiven zootewaater als te lande allen mo*
gelyken afbreuk te doen: welverftaande dat hy onder 't pretext van de-
Ten niet en zalmogen befchadigen eenige koopluiden ofte ingezetenen van
de voorfthreve vereenighde Nederlanden , nochte hunne.vrunden , ofte

f geenen- daar mede zy in eenige alliantie ofte neutraliteit ftaan , in-
Zonderheit niet den ondergaat des heyligen Ryks , der Koningkryken van
ffrankryk

, Grootbritanje , Tortugaal, ^Denemarken , Zweden , 'Polen
,

item van de Republyke van Venetië , den grooten Hertoge van Tnska-
fieu, nochte van anderen , die met de vyanden der voorfchreven Neder-
landen geene gemeenfchap hebben : tot welken einde hy gehouden werdt
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I0 HET LEVEN VANDEN
t BmM-iüb te reguleren mar den Artykelbrief )

en ordonnantie hem voor te

kouden telyk mede alle de buiten ofte frtltxx» die hy qmdj mogen ver-

coveren, behoor-lykte leveren in de handen van degenen
,
dn- hem aange-

,«.,/>«- en 2UueH morden, omme by deielvewettelyke kennisgenomen tewor-

tóLU J* deugdthkbeit of ondeèghdelykheit van dim en behoorlyke

x fr wrdeelinge daar vangemaakt te werden ,
volgende d ordonnantie -daarop

Uitgemaakt? ofte als nochtemaaken. Verwekende dienvolgens allen Komn-

meerMa- % Potentaten, Trinfen, Refublyken en andere fer/onen
,
van wat

%at. digniteit, amp en conditie de %he jonden mogen we
{
en

,
eenen

~>~*. KeJyke laar eifeh "van xyne hoogheit]' h
af

en qualiteu ordonnerende

:Z;t:fen bevelende daar benevenswel exfreffekk allen Overften, Kolone len,

zJ&e- neeadmiraaien, Kapteinen, Bevelhebberen en voorts allen anderen

ïïlU in dieuft van de voorfchreve vereenighde Nederlanden en onder on^en

IZlLi „ebiede wetende , den voornoemden Michiel Adriaanf^de Ruiter voor on-

r
J ï\\ mi betleldeli Kapitein te houden enferkennen, en over^ulks hemmet~yne

tS±., %ipvolk en goederen niet alleen vry en vrankte latenva-

ftillergen, enafyeylen, allomme daar t hem van nooden^al
*M - Z èJZma'Jr iJlk alle [eYade , gunft , en bevorder-mge U'betoenen :

't-Jelk wy ieiens eenenyegelyke ,
gelyk dat naar elks hoogheit Jtaat

, amft

ende conditie behoort , bercits zyn te verfcbuldigen , en Herkennen Ende

doen dieleene die in der votrfchreeve Nederlanden dienfi , en onder on-

L cebiede zyn daar atoom ernftigemeyninge. 'Des ten otrkonde heb.

'

Éiiy deienmet on^en naame onderteekent ,
en onzenzegel daar onder

doen aanhangen.
"

Aftum in
'

c leger tot °"el
»
dcn 10 Juny 1

6

4 T -

ivas ondertekent >

p H. DE NASSAU.
. En wat lager

Met een afhangend Mgel

,n rooden waffebe.

Ter ordonnatie van zyn Hoogheit

J. JU'NIUS.

Op de rugge ftondt gefcheven,

Compareerde op huiden den 6julins 1641 inden Raade ter Admirali-

teit Zeelandt de Kapitein Muhiel Adnaanfr. de Ruiter, en heeft

gedaan den behoorden eedt van ^chwelengetrouwelykindeze zynecom-

miffietequjten.
wa* gefeest

J.
STEENGRACHT.

De Laftbrief van 't Schoutbynachtfchap was ten zeiven daage tot

Offelen eeteekent, en van deezen inhoudt:

Aho de Hooge ende Moogende Heeren Staaten Generaal der vereenig-

£Sf de Nfderlanden^ hebben eene vloote van twmttgh Jchepen

Z^Zmficfiirs van den KomngvanTortugaal onder t helen van

nachtfehap ^ / KrMs als Admiraal van de zelve vloote
,
en derhalven

overde den E. Arnout^iT^^ daar 0ver eefieltwerde tot Schout-
vloot naar „n J'1(t ie dat een QeaUdllVceerl 1 J mi uun ' &J

j ji
Portugal ™dt& ~ aa

l
e

™$lf J Hoocheit ,
geinformeert zynde van de bequaam-

bynacht; zoo u tdat JJa„J, de Ruiter m't (luk van de
heit enervarentheit van Mtt'0lt ^ ^"\" J \. . w A n .

0

TdreZoorloge te water, hem gefielt en gecommi teert heeft
, fielt^

Zlltteertmits dezen tot Schoutbynacht over de voorfchreven vloote^
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hem authorizeerende 't^elveampt naar zynen eifch te bedienen , den voor-

noemden Admiraal in aden voorvallende "maken behoorlyk te rejpecleren,

ook met hem alle goede correfpondentie te houden , en voorts alles te doen

,

wat eengetrouw Schout bynacht fchuldig is en behoort te doen. Kapitei-

nen, Officieren, ook kryghs-ende bootsvolk, ende allen, dien *t aangaan
mooge , ordonnerende den voorfchreven MiehielAdriaanfz. de Ruiter voor
haaren Schoutbynacht V erkennen , enhem in 'tgenehy in de ijoorjchreve

qualiteit haar ten dienft van den lande belaften zal, fobedieren*

A&um in 't leger tot Offelen , den zo Juny 1^41

,

ivas ondertekent

F. H. DE NASSAU.
ïnsgelyksmet eenx^egd £n wat lager

»« roeden wfjebe*

Ter ordonnantie van zyn Hooghei*

j. JUNIUS.

Zyn Hoogheit de Prins van Oranje , van wien de Ruiter deeze laft-

brieven ontflng, verftondt te dier tydt, naar zyne hooge wysheit, dat
men geen beter Zeekapiteinen kon kiezen , dan mannen vanmoedr, die
van kindtsbeen de zee hadden bevaaren , en zich 't zeemantèhap gron-
dig verftonden , en vondt zich derhalve in de keur van de Ruiter niet

bedroogen. Dees' gingden achtentwintighften van Julius van Vliffingen

met zyn fchip in zee. Maar 'tliep noch aan tot ontrent het midden van
Auguftus , eer d'Admiraal ,

Viceadmiraal , en d'andere fcheepen der vloo-
te by een quaamen. Zy hadden op deezen toght veeitydts ongeftadig Befchry-
weder, met regen, harde winden en ftorm , zoo dat ze eerft dentienden vil,

g
van dc

van September boven de kaap van Montego , een uithoek van Portu- Poïugaaï
gaal, raakten. Den volgenden dagh verftonden ze uit een vuTcher, dat
de Spaanfche vloot uit Weftindie noch niet over was : dat een gedeelte
van de Spaanfche oorloghsvloot , met de Duinkerkers , zich tot Kadix
onthieldt: en dat de Portugeefche en Franfche vlooten te Lisbon klaar
laagen. Op dit bericht werdt allevlyt aangewendt om op het fpoedighfte
derwaarts te zeilen. Den zeiven dagh , omtrent den avondt, quaamen DcNcder-

ze voor Kaskais ten anker. Hier werdt hun bericht , dat de Portugee- JgJSLi
icne vloot, met de Franiche hulpfcheepen , twee daacn te vooren van opdekuft
daar waaren t'zeil gegaan. Van daar zeilden de Nederlanders voorby het £,

Portu'

Kaaiteei lint Juhaan , tot een vierendeel myls van. de ftadt Lisbon , daar "Wi by

*c
,

water
ƒ 11 a»dre behoefte , van landt haalden. Dc Koning liet den

Admiraal der Nederlandtfche vloote door zynen Geheimfchreyvervrien-
delyk vermaanen

, met den eerften weer onder zeil te gaan , en zyn' plicht
te betrachten. Weinig daagen daarna liep de vloot weer in zee, enftel-
de haaren koers naar de kaap van Spichel, en voorts naar de kaap van
fint Vincent om de Portugeefche-vloot op te zoeken.Toen gingen ze Ooft-
waart aan naar de kaap van finte Maria, en naar Ayamonte, een ftadt

df°™°
p

van Andalufie. Daarna ontrent fint Lucar komende, werdt de Vicead- fcheS
miraal en de Schoutbynacht de Ruiter met zes lichte fcheepen naar Kadix De Ruiter
gezonden

, met laft om in de baay te loopen , en te bezichtigen wat fchee- ZC1 ' C ncven*

pen daar lagen. D'Admiraal leende zyn floep aan de Ruiter, om zich in % Uay™
A p

lc

J)

ügen da.ar van te dienen. Zy zeilden dwars van de klippen, Kadix, om
de ™kosgcnoemt, in de baay, daar zy zevenentwintig fcheepen fc!cn ttzoo Klcen als groot ontrent het Puntaal zaagen ; envoordcftadtcengal- bezicCi- .

Gaat weer
t' zeil.
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ioenen nochvyf andre fcheepen , en daar onder twee Engelfche Naadat

ve alles haddeii bezichtight , zeilden ze vveeruitdebaay
,
zonder dat er

van wederzyden een fchoot werdt gefchooten. Daarna liep de vloot weer

te n»fa naar Ayamonre , om naar de Portugeefche oorlogsvloot te ver-

namen. Dan daar ontrent gekomen kreeg men tydingdoet een floep

van den Overfte vanTavila of Tavira, een ftadrvan Algarve afgezon-

Tvdin» den dat de Portugeefche vloot voor Kadix was geweeft :
dat ze dne

™&- Duinkerkers zoude febben verovert: voorts dat men vreesde
,
dat ze door

Z?' den weften windt binnen 9e ttraatvan Gibraltar was gedreven. Tenvol-

"
Jenden daghe quam degemelde Overfte Donde Va^genoemt , . ,e

weleer in 't beleg van Bergen op Zoom de Spaanfchen hadt gedient
,
aan

het boordt van 3en Nederlandtfchen Admiraa om met hem en zynen

Krygsrnadrt'overleggen, watmen beft, tot al breuk van den Spanjaardt

^ondernemen. Hy verftondt dat n,en meer maght van fcheepen moft

hebben om de Spaanfche vloot te veroveren ofte vermelen ,
en zondt

dien zeiven avondt een ftegat naar de Straat om den Bevelhebberen

der Portugeelche vloote de komftdcr Nederlanderen bekent te maaken;

ten einde dat ze terug komende, zich daar by zouden voegen: henver-

maanende dat zy zonder uitftel herwaart zouden komen, alwaar tdat

de Franfchcn , die by hen waaren , dat ontrieden. Ook gaf hy aan de

Nederlandtfche Bevelhebbers te kennen, datde Portugeezen geen goedt

vertrouwen hadden op deFranfchen: zeggende dar die de Porrugeefche

fcheepen inde Straat hadden gelokt, meer tot hun eigen dienft dan tot

vooTel van dc kroon van Portugaal. Hieropwerdtby den Neder a„dt-

fchen Admiraal en zynen Krygsraadt beflooten , dat de fcheepen der vloo-

w"rdcm' te, in drie hoopen verdeelt, zouden kruifTen , doch in elkanders gezicht

toefqua- blvven en 'savondts- weder naarde vlagh koomen. Dit gefchiedde tuf-

dresver-
{ ;„_..„ en Ae Kaap van Sint Vincent, en zoo Zuidtwaarts in

t£T*
{£*££Z™^Lée, datzeweltwaalfmylenin -trondevan

ktu"Tcl- Tch konden zien, om , waar 't moogelyk ,
de Portugeefche vloottont-

dekken of de Spaanfche t ontmoeten. ^'^«7»^^,^
d'Admiraal byde KaapvanS.nte Marie, van ecnicheepkenvan Marfeü-

NaJ" ,,-
je uit L isbon toornende , dat de Portugeefche vloot aldaar was mgekoo-

vlTJ men, vermits de ziekte vanhaaren Admiraal: doch darde Koning hadt

fchcvl&e. bela(l> aatze weder in der yl in zee zou gaan, naar de kaap van Sint

Vincent zeilen, enzich aldaar by de Hollanders voesen. VandeFran-

DcNcJcr- fchen werdt gezeit, dat ze zich daar desgelyks onthielden. Toen vondt

'*>tes
, men eoedt alles by tezetten , en zich ten eerften naar Sint Vincenr te

EEfihT begeeven. Doch de Nederlanders vonden daar geen vrienden maarvyan-

vlootin't de„ Den derden van November, ontrent middernacht ,
werden ze, met

ge
v''

r

' verre van die Kaap, twee vuuren gewaar, en bleeven daar by totden vier-

?«2fi. !!„ >

s morgens. Toen zaagenze de vyandtlyke vloot, beftaande uitne-

?
cy

v
b?

ren naboenen , tien Duinkerkfche Koninghsfcheepen, vierfregatten van

SS guigtken , met een karveel tot een jacht ,
t'zaamcn vierentwintig

S? f" a zenen 'S morgens ten acht uuren raakte de twee vlooten W t gevecht.

SiSr* Her hebben eenige weinigen, met naame de Ruiter, hun eer en eedt

sr"
fchc

mar behooren betracht. Het fchip de Engel Gabr.e ,
een fluit met acht-

ÏST "ntwinttTukken ,
gevoertby den Kapitein Jan Solaas werdt in Vbe-

V Rui.«
e

. ,„V',n™Ar zvn eroote fteng afgefchooren ,
en, m 't midden van

B^-M±ffl&2£5. door tweebenen aangetaft. Waar op de

t-om-zetten, l
1 J

^
. j^u^n. Lpnrlde om So aas t ontzetten, Maar eer hy zoo

SSÉS^SSS^S^.^ doornagelt, dat hy welfcsfchooteU-
toe getrof-

fCnr



L. ADMIRAAL DE RUlTEl 13

der waater kreeg, en genoodtzaakt was te krengen , om de gaaten te (top-

pen. Kapitein Gerret van Lemme , voerende 't fchip de Zwaan met twee- Kapitein

endertig {lukken , dat ziende , zeilde toen tuflchcn 't gemelde fluitfchip™
J"*i™he

Gabriel , en de twee galjoenen in. Daarna verloor de fluit al zyn maften , zyn voor-

en werdt; , na lang gevecht , en 't betoonen van manlyke kloekmoedig- ^'^^
heit, van de vyanden noch verlaaten. D'Admiraal zondt Kapitein de Liei- dapper,

de met hetfchip den witten Engel, om ter noodt het volk van de fluit te

bergen, maar hy kon'er niet by koomen. Hoe 't verder met dit fchip af-

liep , of het zonk , of in de handen der Spaanfche verviel , is my niet

gebleeken. Ondertuflchenzagh men, dat het meefte deel van de Kapi-

teinen niet deeden 't geen zy in 't ontfangen van hunnen laft hadden be-

looft. Maar de Ruiter begaf zich, zoo dra hy 't grootfte lek wat geflopt
b^

c

ecf™c

c

jJ

hadde, weer in 't gevecht, zeilende noch eens door de Spaanfche vloot, ten tweeden

doch hy werdt weer zoo gehavent , dat zyn kardoeskift in 't waater ftondt. m"^tb
Toen riep hy tot eenige Kapiteinen , datze van Lemme , die , om de fluit miLtt

Van Solaas te helpen , in noodt was , en groote fchaade leedt , zouden ont- jjj^jj""

zetten: maar hy vondtgeen gehoor. Zoo dat het, fchreef zeekeft>ogh-
om

getuigen, te beklaagen was , datdeHeeren Staaten hier zoo .weinig Ka-

piteinen hadden, die zich behoorlyk queeten. De Ruiter nochtans heeft

den plicht, daar hy anderen toe vermaande , zelf ten vollen betracht.

Zoo haaft als het waater in 't ruim van zyn fchip begon te minderen

,

ging hy met onverzaaghden moede om van Lemme te redden ,
en bereik- Loöpt tm

te zyn ooghmerk. Het Spaanfche galjoen , dat Van Lemme aan boordt derden maa-

lagh, (telde 'top een loopen, cn de Duinkerker , die aan hem vaft lagh
,^ j£;

kon bezwaarlyk losraaken: dan devvyl Van Lcmmes kruidt onder wa- van Lemme
ter ftondt, en hy niet meer fchieten kon, raakten zy van elkanderc , en

tchd Pen >

de Ruiter fpoeide zich naar den Duinkerker , die heel reddeloos was. hem"
2"

Maar ter zelve ftonde feinde het volk van Van Lemme zoo zeer met ^Jj-jj?
rokken en broeken , dat zich de Ruiter naar hen toe wendde , om ze te hel- kakcr

,

pen
: doch eer hy daar by quam zonk het fchip , en hy kon flechts tien ^f^^

mannen bergen. Kapitein Pieter van Gorkum bergtje noch negen , en de., naar

noch eenentwintig ontqüaamen 't in de kleene boot van 't gezonken fchip,
Van

zoo dat van vierentnegentig mannen, die 't voerde, alleen veertig af- «ptfoadt

quaamen. Hier mede eindighde 't gevecht , en de wykende Spaanfchcn zi
'j

r

;evcchchadden geen luft om meer aan te byten. De Nederiandtfche fcheepen tcnefnde!

C

Verzaamelden toen by elkandere , en d'Admiraal liet zyn witte vlag D 'Admi
;

\vayen. Op dat fein quaamen al de Kapiteinen aan zyn boordt. Men over- Sidfi&L
ley wat verder ftondt te.doen , en befloot eenftemmighlyk , dat men naar Pj^"™ aaa

Lisbon zoude zeilen: overmits men alreê twee fcheepen hadtverlooren , Men be.

de meefte fcheepen met onervaaren volk waaren bezet , en ook onder £?*
o
™ar

zommige groote oneenigheit was. Terwyl de Kapiteinen noch aan des 2ène
°" te

Admiraals boort waaren, quam de Ruiters fchip achter om loopen, en i> Ruiters

't volk riep
, dat het fchip wou zinken : waar op hy zich in der yl der- kVnïnucdr"

vvaarts begaf, en zoodanige ordre ftelde dat het voornaamfte lek werdt
geftopt. Daarna weer t'zeil gaande, quaamen ze naa 'tuitftafh van veel ^Neer-

onwedcr den derden dagh naa 't gevecht op de ftroom van Lisbon , be- viskom*
halven vyf of zes fcheepen

, die, door ftorm van hun verfteeken
, in 't°P« »

kort ook binnen quaamen, en nevens d'andere tot voorde ftadt zeilden. 'y
sbo

™

Ruiter vondt zich door \ lek van zyn fchip genoodtzaakt voor
Reftiers ten anker te komen. Doch door 't groot onweder kon hy niet

j

egens «Jen grondt haaien om dicht te maaken. Hier leggende verftöndt

hy dat de Franfche vloot naar Vrankryk wasvertrokken, en dat de Por-

B 3 tugee-
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tuecefche voor Lisbon lag; daarzezich in zee by de Nederlanders hadt

moeten voegen, waar toe men daaghlyks met brieven hoop had gege-

ven Toen 't weer wat bedaarde zette het de Ruiter met zyn fchip aan

den grondt om het dicht en fchoon temaaken. Hier vondt men toen een

fchoot ontrent den kruidtkamer, en een openine wel twee en een halve

voet lans, en anderhalve voet breedt : zoo dat het fchip
,

indien men

der met acen kracht waar by gekomen , in 't gevecht hadt moeten zin-

ken, al had men twintig pompen gehadt. Verfcheide andre fcheepea

moeiten desgelyks hunne lekken floppen en eenige hunne fteneen en

maften wangen. Ter zelve tydt quamiemandt, van den Koning afgezon-

den , met den Nederlandtfchen Konful , aan de Ruiters boort toen

d'Admiraal Gyfels noch buiten was ,
hem;vragende , waarom de Neder-

landtfche vloot was ingekomen. Hy verhaalde, hoe men met de Spaan-

fchen hadt gevochten, en wat noodt hen perfte omin te komen, en dc

reddelooze fcheepen weêr klaar te maaken. Terwyl men hier mee be-

zien was zondt de Koning aan yder fchip een pyp wyns twee fchaa-

ncn, en andre ververfching , om 't volk te verquikken. Etlyke daagen

daarna verzocht zyn Majefteit , dat men noch eenige tydt naar de Portu*

treefche vloot zou wachten, om dan gelykerhandt iet t'ondernemen. De

Nederiandtfche Bevelhebbers beüooten noch acht dagen te wachten: te

meer om dat al hunne fcheepen noch niet klaar waaren. Midlerwyl werdt

hun veel cier aangedaan, en Don Johan van Mendofa Admiraal van

Portugal, noodde hen ter maaltydt, daar hy ze vnendelyk onthaalde.

Voorts werdtop een nader verzoek des Konings goedtgevonden noch tot

den achtften December te vertoeven. Hier op volgde den zevende eeni-

ge giften van eere. De Nederiandtfche Konful , Pieter Korneliszoon

,

quam toen aan 't boordt van den Admiraal Gyfels , met twintig goude

keetenen die hy, van 's Konings weegen onder de Bevelhebbers en

Kapiteinen verdeelde, elk ontrent tweehondertenvyftig gulden waardig.

Du
P
s werden de lafhartigen en de dapperen met gelyke vereeringen be-

fchonken. Aan de keeten hing een gedenkpenning van goudt daar ter

eene zyde des Konings afbeelding op ftondt ™« ?f™'_
HANNES IV, DEI GRATIA REX PORT U G A L L I iE.

mdcxli: datü, Johan de vierde, door Godts genaade Koning van

Tortugaal. 1641. Aan d'andre zyde zagh men den vogel Femx ,
met

deeze woorden , rTini?])CTrf
V1CI ME A FATA SUPERSTES:

dat is naar den zin

,

Ik quam myn noodtlot by myn leven noch te boven.

Niet lang daarna hielden de Nederlanders weêr Krygsraadt, enbellooten

tfzeil te gaan: maar toen quam weêr vetzoek van den Koning om noch

vier daagen naar zyne vloot te wachten, 'twelk nochmaals werdt ingewil-

lieht Doch naa't verloop van die tydt werden ze door hardt weder opge-

houden Daarna werdt op nieu in den krygsraadt vaft gefteldt met den eer-

ften bv weêr en windt" zee te kiezen. Ter zelve tydt bequaamen de

Nederlanders zeker befchéidt van Kadix ,
aangaande de Spaaniche vloot,

daar zv mede flaaghs waaren geweeft. Zyverftonden, dat er twee van

haare fcheepen in den gront waaren gefchooten ,
een Duinkerker en een

Spaniaardt, en wel elfhonden mannen doodt engequetft: voorts dat ze

weêr met zevenentwintig zeilen in zee waaren Hier op volgde veele

ftormen ,
zoo dat de Nederiandtfche vloot van Lisbon niet t zeil kon

gaan, voor den achtften van Januarius des jaars mdcxlii. Men fteWe

tdtc-



L. ADMIRAAL DE RUITER. if

den koers naar 't vaderlandt, maar met luttel fpoedts , door veel tegenwindts en heeft ved

en 't fchriklyk onweder dat hen daagelyks overviel , met veel donkre lucht:^^we-
zoo dat ze fomwyl in eenige etmaalcn geen hooghte konden nemen , der.

noch by daagh noch by nacht. ' Eenige van de Ruiters zeilen woejen aan
ftukken

,
zyn fok wel tot tweemaalen toe, ook zyn voormarszeil, en

k^
e
,
t̂

u

a

""

't fchip werdt zoo lek, dat men geduurigh pompen moft. De vloot Was
i
}

a

ks boven

eindelyk door 't lartgduurig ftormen zoodanig verftrooit , dat zich den ne- houden,

gentienden der maandt Hechts vyf fcheepen ontrent Bevezier by een von- Enkomt
den, de \ iceadmiraal , de drie helden van David , de witte Engel ,

cmddyk

SintJacob , en 't fchip de Haaze , 't welk de Ruiter voerde : die, met zoo veel ™
"Jr

e

s

el

fukkelinge en gevaars, deneenentwintigftcnbehoudentcVliiTingenaan- voorVUf-

quam. In dejaaren m dc xliii , xliv , xlv , xlvi , xlvii , xlviii , xlïx , ^Ruiters
l, en li , voer de Ruiter weer ter koopvaardye voor zyn oude mceflers bedryf van

de Heeren Lampfens, en deê in die tydt verfcheide reizen naarYrlandt, „ D
a

c

ar

XLIII
Barbarye

, Saleé, Sint Cruz
, Afaphi ofZafi , en de Weftindien. In denjaare tot het jaar

m dc xlviii
, toen de Koning van Spanje, Philips de vierde, met de Hee-

t

"
e

DC LIt

ren Staaten der vereenighde Nederlanden een eeuwige vreede floot : (ver-
klaarcnde de gemelde Staaten , en der zeiver Provinciën , met alle zieofttï*-

deLandtfchappenaan hun verbonden , en d'aanhoorige Landen, te zyn 7 *xvur '

vrye en fouveraine Staaten, Provinciën, en Landen, op welke hy niet
had te zeggen) was de Ruiter in America , ontrent de Karibifche eilan-

den
, als 'er tyding quam dat de Spaanfchen Sint Martyn , een van dc

Noordelykfte der gemelde eilanden , met dc ftadt van dien naam hadden
verlaaten. Waarop hy die plaats met eenig volk, in den naamevan de
Staaten der vereenighde Nederlanden

, bezette. Maar ontrent dien zei-
ven tydt begaven zich de Franfchen ook naar dat eilandt: beweerende
dat ze daar eemg recht op hadden. Doch federt deelden de Hollanders

"

en de r ranichen, by minzaam verdraai , de nieuwe woonplaats : daar yder
zyn eige kerk, pakhuizen, landt; en (laven hadt, en de Hollandtfche
en Zeeuwfche volkplanting door eenige Zeeuwfche koopluiden werdt
bekolbght. Geduurende de gemelde tochten, in negen jaaren tydts ge-
daan

,
hadt de Ruiter verfcheide ontmoetingen, daar men dejuifte tydt

met van kan melden : dewyl hy, namaals L. Admiraal geworden, als
zeeker mtheemfch Heer, door den roem zyner daaden bewoo^en ee-mgh lchnftclyk berecht van zyn leven begeerde, om tot het fchryven
eener Hiltone te dienen, dat verzoek door een wonderbaare zeedmheit
niet a leen affloegh, maar met eenen, om't befchryven van zyn leven
te verhinderen, verfcheide vanzyne dagh-en gedenkfehriften ibheurde.
Mier door zyn veelc weetenswaardige zaaken verduiflert , die men fe-
üert moeit haaien uit het verhaal van anderen, die 't weleer uit zynen
mondt hadden

,
'ofzelfs ooghgetuigen waaren. Daar nu iet van ftaat te ver-

haaien. Op een tydt naar Weftindie vaarendequam hem een groot Spaanfch
chip in 't gezicht, 'twelk hy zocht t'ontwyken. Maar zyne voorzichtig-
heit werdt aangezien voor vreeze ; en dc Spanjaardt quam te {louter op
hem af, meenende hem met volle laagen in den grondt te fchieten. Doch df(jjSS!oc Ruiter Helde zich, hoewel maar een kleen koopvaardyfehip voeren- indien een
öe, zulx ter weer, dat d'ander by hem zonk. Toen toonde hy zich ZOo gfg^ermhertig als dapper, bergende een gedeelte van'tvyandtlyk volk, met grondt,

minnen Kapitein, totwien hyzeide, Zoudt <y myen myn volk welzoo mc"

genaadig hebben gehandelt
, mdtengy myn Jcbty inden grondt hadtge- heit.

8*

Jcbooten. Daar de Spanjaardt ftoutelyk op antwoordde
, Myn voornee-

•men was U altemaal te Laaten verdrinken. De Ruiter beval daar op hun

alle
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alle buiten boordt te werpen , en liet voorbereiding maken. Hier dóór

zonk des Spanjaardts hooghmoedt, en hyende zynen leerden een andre

taalfpreekem Zy baadenom hun leven, dat hun goedertierentlykwerdt

gefchonken. 'Tis ook gefchiedtdat hy naar Salecin 13arbarye willende,

gewaar wcrdt dat d'Admiraal en Onderadmiraal van Algiers, met noch drie

rooffcheepen, daar ontrent op hem paften. Hy desonaangezien zyn reize

poogende te vervolgen, quam 'savondtsmetzynfchipden Salmanderm

hun gezicht. Hier lagh hy den nacht over, en met het krieken van den

zyn ge- dagh, voor hun gereedt en flaghvaardig , wachtte hy niet tot dat ze op hem

£&?ns
aanquaamen, maar zette het onvoorziens op den Admiraal aan

,
en gat

vyf root hem de laag D'ander door zyn onverfaaghtheit verfchnkkende en te rugh

Ë*j£L deinzende, raakte met een van de Turklche fcheepen onklaar, en bleef
ö

' zoo verwardt leggen, tot dat ze beide de vlucht naamen. De Ruiter daar

op naar den Onderadmiraal wendende ,
gaf hem d'andere laag en

braght hem dcsgelyks aan 'twyken. Voorts door dandre fcheepen heen

flaande, raakte hy gelukkelyk op de reede voor Saleé. Dit gevecht, m
't gezicht der gantfche ftadt gefchiedt , baarde groote verwondering onder

Grootc de Mooren , die den overwinner met alle teekenen van de hooghfte ach-

ccr*, hem tinge ontfingen, en te paardt inde ftadt lieten ryden , als in triomf: daar

NWen , de Kapiteinen der rooffcheepen , onder veele fmaadtredenen en verwyt

oaa d ovèr- van nunne kleenharti^heit , te voet moftcn volgen. Noch heeft hy in

kwcS die jaaren verfcheide andre ontmoetingen van minder belang gehadt, en
'

• eeniee Portueeefche fuikerfcheepen en andre pryzen
,
toen men met die

kroone in oorlogh raakte ,
opgebraght. 2yne voorzichtigheit dapperheit

en geluk, of, om Chrifteiyker tefpreeken , de goddelyke byltandt ,
ichee-

ncn altydt t'zaamcn te fpannen om hem aan goede uitkomften te helpen

,

en in de gróotfte gevaaren te redden. Eens met een weerloos fchip in

'r crezelfchan van een vloote, die uit Vrankryk quam
,
naar 't vaderlandt

veilende verviel hy met etlyke andere fcheepen by nacht onder de Duin-

Raakt* kerkers, enelkdeê, met alle zeilen by te zetten en vuuren te binden,

proocg.- zvn beft om zich voor de vyanden t ontdonkeren en t ontkoomen : maar

rD°i
er

de Ruiter nam een ander bete. Hy beval dat men 't niet klein zeil zou

kekers, cn
iaaten voormaan, endevuuren, als van een oorlogsicnip

, doenoplich-

Edïïï ten : op hoopc dat de vyandt ,
zyn fchip daar voor aanziende

,
dat niet.

kloek bc- zou zoeken, maar laaten vaaren. Dit wcrdt gedaan, en ontquam hy 'c

lc,dt * gevaar, daar verfcheide andere van zyn gezclfchap in den loop ble-

ven , en genoomen werden. In een andre geleegentheic diende hy zich

vaneen andrén enfehrandren vondtom 'tgeweldt der vyanden met een

aardige lift te leur te ftellen. Hylagh, uit Yrlandt koomende
,
op een

tydt 'dat de zee van Duinkerkfche rooffcheepen krielde ,
nevens verfchei-

de andre koopvaarders, met zyn fchip, dat Hechts acht of tienftukken

voerde , in zcekre haven van 't Kanaal , ofgelyk eenigen meenen te Wicht

,

enoverley, toen 'er een goede windt woey ,
op wat wyze dat hy zyn rei-

ze nadien de winter op handen was , beft zou vervorderen ,
hoewel

£eèn van d'andre fcheepen , uit vreeze der vyanden, 't anker dorft lich-

ten Eindelyk diende hy zich van oude verdorve Yrfchebooter
,
enbe-

zynkry.s- valzynfchip van buiten, enop zommige plaatzen van binnen, ook het

,lftW"s wafldt metdiebooterweldiktebefmeeren, en zoo befmeert tzed te

kketb gaan. Dat werdt in 't werk geleidt , en niet lang daarna quam 'er een

't werk ge- Duinkerker , die hem aan boordt ley en enterde
:
maar alles was zoo gladt

en dibbrigh door debooter, dat de vyanden nergens vat aan vonden ,
en

die over quaamen konden gaan noch ftaan, maar gleeden, glipten, en

ftelt.
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vielen , als op een gladt ys , onder en over elkandere heenert : zoo dat

hy ze
, naa een kort gevecht affloegh , en zyne reis onverhindert ver-

volghde. Dus quam hy met zyn befmeert fchip tot Vliflirtgen : daar

zynereeders zynkrygslift met hunne oogen zaagen, en zich over zyne
behoude reize verheughden. Ook werdt verhaalt, dat hy op een andre tydc
met een fchip , dat zich van ver wat groot op deedt , en alleen zeven-
tien man en weinig {tukken gefchuts voerde , een Duinkerker , die een'

koftelyken prys achteraan fleepte, van verre zoolang naajoegh, dathy, Ecn and*

hem voor een oorloghsfchip aanziende, zyn prys losmaakte en liet dry- omjaagen
ven. Voorts dat de Ruiter byden prys koomende, en vreezende dat de vaneen ge*

Duinkerker
, die meer dan twintig (lukken gefchuts , en honderdttwin- J^g*.

tig mannen op hadt, op zyn fchielyk wenden moght keeren, en, hem ktwkt*

naaderende
, zyne zwakheit moght kennen , eenige van zyne zeilen , als

of hy die (lukken zeilde , liet vallen : waar door de vyandt zyn' koers
vervolgende

, noch verder van hem afraakte. Midlerwyl bleef hy eenigen
tydtalsom zich te redden leggen , en veranderde daarna van koers. Doch
korts daarna zagh hy eenige andre Duinkerkers, envondt zich in groot
gevaar: maar ter zeiver tydt quam 'er een Zeeuwfch oorloghsfchip , dat
hem

,
mits de helft van 't loon van den verloften prys genietende , naar Vlif-

fingen braght. Op een andre reize van Saleé koomende , vondt hy zich van
eenige Franfche fcheepen , die onder gezochte voorwendtzels byna alles Wordt op

naamen wat hun in zee voorquam, op dekuft van Barbarye zoo bezet, BLbafyc™
dathy geen kans zagh om t'ontkoomen. In deeze vcrlegentheit , daar door eenige

zyn kracht tekortfehoot , diende hy zich van zyne tonge. Hy liet zich
J-

ranfche

aan 't boordt van eender Franfche fcheepen brengen. Daar vondt hy den bezeer"
Kapitein

,
door zyne roveryen

, op d'ingezetenen deezer Landen ge-
Laat zi?

noeghbekent. Deezenzocht hy met goede woorden te beweegen, datliy
zyn fchip zou laaten vaaren. D'ander antwoordde met harde woorden, 2« te

n

n -

c
dat het fchip met zyne laading verbeurt was ; dewyl 't van een plaats fprekme'c

quam
,

die in vyandtfehap ftondt met zynen Koning. De Ruiter Zeide ,
de"Kapi-

daar gehandelt te hebben met verlof van zyne hooge Overheit , de Hee- fchip èn^
ren Staaten

,
die zyn Konings vrienden en bontgenooten waaren met %ocdt ver-

verder verzoek van hem toch in zyne reize niet te verkorten. De Kapi- fee»
tem, met al zyn reedencn lacchende, zeide, dat hy alles voor goeden totboit wil

buit zoude houden. Wat daar regens ingebraght werdt was vergeefs : zoo
maakcn'

dat de Kuiter, naa veel woorden, geen andre reekening maakte, dan

uï % 7
erlie7en

-
Eindelyk vraagde de Kapitein, of hy geen dorft

)AA ^a™cr *cide
>
dathy wel eens zou willen drinken, indien hy wat

nadele. De Kapitein daar op ,
• wat wilt gy hebben , waaterof wyn? Daar

de Kuiter toen op antwoordde: Ben ik een gevangen
, zoogeefmy Jlechts Zynmftig

waater: maar ben ik eenvry man, zoo fchenk my wyn Deeze rullige
a^oordt.

vrymoedigheit en kloekhartigheit was den Franfchman zoo aangenaam , de FrlnShc
dat hy een glas met wyn liet haaien, hem dat toebraght, en, met dien dronk pPitcin

hem geluk op de reize wenfehende
, vry liet vaaren. Dit was de zelve SS™"

Kapitein, die, naa verloop van etlykejaaren
, noch de Ruiters gevangen laat vaatcn'

werdt
,
gelyk daarna verhaalt zal worden. In Barbarye hadt hy 0p een

andre tydt een bejegening , die , een voorbeeldt verfchaffèndc van zyne
rouwe

, (landtvaftigheit en gedult, wel verdient hier aangetckent te
worden Met zyne koopmanfehap , als Schipper in zekre ftadt

,
(eenigen

meenen dat het Saleé was) gekomen , veilde hy daar
, onder andre waa-

ren, een ftuk Engelfch kaftanje bruin laaken , daar de Sant , ofOpperde der
itadt behaagen in hadt. Dees liet hem door een' tolk vraaeen , wat hy

LBoeL C
h

'doof-
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De sant of

-

t loofde. Hy ftclde het op prys. De Sant boodt hem een ftukgeldtsver-

Opperlk
rc onc|er ae waarde. De Ruiter zeide , dat hy 't daar -voor niet kon geven.

ftïïto™ D'mdcr, dat het hem niet meer waardt was. De Ruiter, dan moet het

Barbarye hiyveH d ander, Ik wil 'c evenwel hebben , en met meer geven. De

tóc„ Ruiter , ik vermagh myn meefters goedt niet onder de waarde te verkoo-

liokiaafccn, „; oyer reeze„ hoogc en fcherpe woorden, waar door de Ruiter

J££L i raade werdt hem te laaten aanzeggen dat'^f^ZlZ^Z
„iet kon zeven, maar bereidt was het hem te fchenken. De Sant daar

op, hebt gy geen maght om uw meefters goedt voor 't geen .k u bie-

detegeeven, en hebt gy maght om 'twegh te fchenken voor niet ? De

Ruiter antwoordde, Ikmagh't nietgeven onder dewaarde, omdemerkt

niet te bederven, maar ik magh het, ter noodt en om erger t ontgaan.

Desa,, wegh fchenken. DeSant die 't niet te geef begeerde begoft emdelyk te

begint hem dre1„en Weet gy wel ,
fprak hy , dat ik u en uw fch.p

,
en al wat daar in

tc 'fIt"^;e,,
•

is kan neemenen behouden? Vandcr, dat weet ,k wel: maar zoo gy

zy„a,„- dat doet , zal de gantfche werelt zien ,
dat men of uw woordt met

mach betrouwen. Daar by voegende , ben ,k eengevangen zoo flel my of

oP „ieo losteldt , en ik zal maaken dat men 't betaal^ De Sant toen toornig

ged.e,gh t
. Wordende, verdubbelde zyn dreigementen. Daar d ander eindelyk op

kfo'kmof uitborft , was ik in myn Jehip gy zoudt my met meer dreigen. Op die

*gheit. woorden liep de Sant , op zyn tanden bytende ,
en ftampvoetende

, naar

een andere kamer ,
zeggende in zynetaale Is 't metjammer dat zulk

SI", em maneenCbriftentsf^Kma, by des Sants broeder, «andreg^

ffi&ï te„,blyvendeftaan, klaaghde over 'tongelyk dat hem gefcluedde: met

ce-zyde. weetende of hy gevangen of vry was , en of hy zou leven ot lterven.

H komt Naa een uur of twee wachtens quam de Sanc weer te voorfchyn ,
doch

wclet" be- lleel bedaart, hem op nieu vragende, of hy 't laaken voor den geboo-

'\ den Drvs wou geven? Doch alsd'ander by zyne weigering volherde en

t no bnaals
g
hemtefchenk aanboodt zeidede Saiutotdomftaanders,

***** Ziet- eens hoe trou en kloek die Chrtflen voor zyn meefters u. Zytgj

«SSSte. alle, als H fasgeeft, ook zoo voormy. Daar op rukte hyzyn eigen en

de Ruiters boezem open, braghtde Ruiters handt
.

op zynblooteborft,

Kg- Cn de zyne op de Ruiters, tot een teeken van liefde, vriendtfehap en

maak, trouw , die hy hem beloofde. Voorts beval hyaan aldezynen, dat me-

m* nem mant voortaan dien trouwen man eenige moe.lykheit of overlaft zoude

r aandoen , maar alle hulpe en vriendtfehap bewyzen. Ook heeft de Ruiter

JSJST zyne gunft altydt genooten, en was federt dietydt by de Mooren zoo

fchap , en hooeh geacht , dat ze byna met geen andre Schippers wilden handelen ,
als

Sen'
8

zewifttn dat hy in een maandt oftwee zou koomen :
enals hyquam was

hooghile. hy zyn waaren zoo draa quyt , dat hy fomtydts twee reizen kon doen

tesens een ander een. Inde zelve jaaren op de kutten van Barbatyehan-

DeR»i.er S delende, deed hy verfcheide reizen diep in 'tlandt, tot voortzetting van

land.™™ , del , niet zonder merkelyk gevaar , en altydtmet geluk. Bywel-

™ ke ee egentheit hy een goedt getal Chriften flaayen voor geldt door

hunne Lagen , vrienden en landtluiden verzamelt daar hy 'tzyne by

voccde van tydttot tydtwiftte loflen. Ineen van die landtreizen molt

hv od zeekeren dagh te paarde op den hals over een ftroom zwemmen

,

™ auam daarna by MelTa , in 't ryk van Marokko ,
en vondt de

mccfte huizen onder de voet door een zwaaren regen
,

die achten-

Sig dagen, zonder ophouden , hadt geduurt :
waar door ook de

ftroom Meca eenige voeten was gezwollen: derhalve moft hy z.ch en

de zynen met een vlot van Spaanfchnedt over
t water laaten haaien;
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Wyl denaarden daar doorzwommen. Zeifin tegenfpoedt en gevaar volg- Zyn geluk

de hem 't geluk. Hebbende voor Saleézyn fchip door ftorm verboren, fjS""
kocht hy daar een oudt wrak, dat hy liet opbouwen , en men zagh de Hy verheft

Mooren de gebergde goederen droogen, en vrywillig aan boordt bren 2d«iech-
gen, zonder daar eenig geldt voor te begeeren. Ook mifte hy niet een ter een ge-

huidt van zyne laading , en moft bekennen , dat men zulk een trou en
|"fs

k

|j^t

behulpzaamheit in Chriften lande bezwaarlyk zoude vinden. Dus deê hy ,
groot*

niet tegenftaande 't verlies van zyn fchip, een gelukkige reis, en hadt wlIlft;

voor zyne reeders meer dan de halve waarde van fchip en lading overge-

wonnen. Op een anderen tydt uit Weftindie naar huis keerende,

ontging hy een onvoorziens ongeluk. Ontrent drie ofvier mylen voorby
Bcvezier

, by Fierley , op de kuil van Engelandt gekomen , ontmoette

hy een Engelfch Parlements óorlogsfchip , dat hy met eenige eerfchoo-
0ngc iuk.

ten vereerde : doch het ftuk gefchuts borft in veele ftukken , de gcheele kigc eer-

bak fprongh bovenop , en beneden door den overloop heen. Een man (cfaoot *

werdtdoor den flagh gedoodt, een ander werden beide de beenen in ftukken

geflagen , en vyfofzes gequetft , zonder dat het dé Ruiter , die daar ontrent

was, raakte. Wat tydts daarna uit Barbarye van Zafi ofAzaphi komende,
verviel hy op d'Engelfche kuft in groot gevaar. Hy vondt zich in 't begin

van December, 's morgens ten vier uuren, toen 't noch duifter was , niet

ver van landt, tuffchen Montsbaay en 'tpunt van Lezard, daar hy niet

boven kón zeilen. Hy wende toen weftnoordtweft over , ontrent vier

glaazen, (de windt woeyuit den zuidtweften) en toen weer zuitzuidtooft De Ruiter

over : zoo dat hy met het aanbrceken van den dagh dicht boven Lezard
v

n

Jr

ro

°an

8C"

zeilde, ontrent een kanonfehoot boven de klippen, toen er geen kans fchipbreuk

was om te wenden
,
of anders afteleggen , en dat hy alle ogenblik ver-

omi
?
üt Lc"

wachtte, dat zyn fchip aan ftukken zou ftooten. Ook dankte hyGodt, '
*

die hem en de zynen genaadelyk hadt bewaart. De ftormen en orkanen , Omkomt

die hy in zyne reizen meermaalen uitftondt, waaren verfchrikkelyk : inzon- 1^
8̂ "'

derheit de drie orkaanen in de Weftindien , daar hy , eens van zes-ofacht- fchrikkelp

entwintig, en eens van zes- of zeventien , en eens van fes fcheepen, ^„^daar
met zyn fchip alleen overbleef , en op een wonderbaate wyze , door aiieandrc

Godts \oorzorge , toen al d andere te gronde gingen , werdt behouden fchetPen

T i- i » 1- 1 . 1 0 1 00 ' vergingen.
ln een van die orkaanen is t gefchiedt , dat , toen hy aan landt wT

as ge-
raakt

, een boot met twee mannen door 't geweldt der zee tot by hem Wonder-

in 't bofch werdt gefmeeten , en voorts met een dwarrelwindt weer in Vaï.

V°°r"

zee
:
maar dat die in een oogenblik noch eens werdt opgelicht en ter zel-

ve plaatze by hem nedergezet : doch flechts met een' man daar in , die
in zwym lagh. D'anderwas in zee geftorr. Waar op hy toeliep, hettou
vatte

,
aan een' boom vaft maakte , en den benaauden redde. Ook ver-

haalt men, dat hy , tweemaal , wat laat in 'tjaar , eens met vyf, en eens
met zeven fcheepen van VliiTingen naar St. Malo , Rochel en Bordeaux:

was uitgeloopen, en met zyn fchip alleen behouden t huis quam, terwyl

al d'andere door winterftormen op klippen en zanden ftukken ftieten:

daar onder anderen ook zyn eige broeder verongelukte. Door al dees'

uitgeftaane zwaarigheden der zee moede geworden , hadt hy
, noch by

't leven van zyn tweede huisvrou , die in den jaare mdcl, geduuren-
^de zyn reize naar SintCruz in Barbarye, overleedtj, voorgenoomen 't ] 0̂

'pt'

vaaren eerlang te ftaaken , en 't overige van zyne daagen aan landt in Ncemteeu

ruft door te brengen. In dit voorneemen werdt hy noch meer gefterkt
naa zyn lefte reize, als Schipper, in den jaare mdclt, naar de kuft van terzee te

Barbarye, en de Karibifche eilanden ,
gedaan. Want weer te Vliflïngcn ge-

vaarcn '

C % keert,
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« ran. keert begaf hy zich in 't begin van 'tjaar m dc lii ten derden maale in

den echten ftaat met vrou Anna van Gelder, weduw van den Schipper

'

Tan Paulufzoon, en dees echtgenoot , die haaren eerften man
,
ten dienft

van de Heeren Lampfens , zoo wel als de Ruiter ,
vaarende, in 't ei-

landtvan Matanino, of Martinique , door ziekte hadt verloeren zocht

nu den tweeden aan landt te houden, vreezendc voor een gclyk lot. Ook

nam hyzyn affcheidt van zyne reders, hun dankende voor de genoote

eunfte.enbefloot, aanlandtblyvende, van de middelen die hy
,
m zoo

veele reizen, zoo zuur als eerlyk hadt gewonnen, geruttelyk te leven.

Maar in 't korte bleek aan hem hoe licht dat de menfehelyke voornee-

Docll mens door ecnig voorval veranderen: want d eerfte Engelfche oorlogh

,

-«* - die in den jaar m dc lk zyn aanvang nam belette zyn opzet. Dan t

Se7
r
" zal der moeite wel waardig zyn, dat men hier ter loop aanwyze, wel-

So^Vop- ke doorzaaken waaren, die Engelandt en de verecn.ghde Nederlanden

,

koo
T" volken van eenen Godtsdienft ,

eertydts zoo naauw aan elka.nderen

c^h verbonden , tot zulk een verwydering braghten ; en m wat ftandt

!"
e

',

E
K
Sr de zaaken toen waaren. Engelandt was nu door 't ombrengen.van zynen

'ïitS Koning een nieuwe Staat geworden, en noch geen verbintenis met zyne

""*»«- naabuüren gemaakt hebbende, hadr, nier lang naa toverlyden van zyn

Sr&T«- Hooeheit Prins Willem van Oranje , in den jaareduifendtzes hondert een-

landt, envvltie door een aanzienlyk gezandtfehap den Heeren Staaten dervrye

„*f,T Nederlanden aangezocht, om zich in een naauwervriendtfehapmet hun

ffii- te verbinden, en onder anderen toegedaan dat men het bekende on-

iSJZ derling verdrag}, inden jaare mccccxcv tuflehen beide de volken ge-

%aa,v«, maakt
b

, naac t
b
y
+
dts gelegentheit zou veranderen , en vernieuwen. Door

ZTÉ'Z» 't aanneemen van die aanbieding zou mende vyandtfehap hebben voor-

Ai,*^»/» oekoomen en den koophandel ter zee , inzonderheit de vryheit der

V ' *T*< LarinuvifTcherV ,
t'eenemaal verzeckert. Maar cenige Regenten oor-

K^S to » naarder vriendtfehap met het Parlement van E„ge-

'• »->»• St en den Generaal Kromwel, te zeer zou ftrekken rot naadeel van

denjongenPrinsvan Oranje, en'tgantfcheKomnglyk huis. Voorts werden

d'Engelïche Gezanten door de langhfaamheit der beraad flaagingen met

veel uitftels opgehouden. Ook leeden hunne perfoonen veele weerderwaar-

digheden , zoo dat de Heeren Staaten van Hollandt zich genootzaakt von-

den hunne herberg met wacht te verzekeren :
rot dat e.ndelyk de Gezan-

ten met groot misnoegen vertrokkcn.en een
der zelvein zeker gefprekvoor-

zeide, dat hetden Heeren Staaten zou berouwen, dat^ de vnndtfehap

•van Engelandt hadden verfinaadt: en dat % bmnen lóemigtjdts door

hunne Gezanten te Londen ipuden verbeken , 't geen men hun toen m
den Haage zoo rujlig hadt aantebooden. Dit was, is 't met d'eenige ,

ten

minde de voornaamfte oorzaak van 'r verbreeken der vrede ,
en d'onhei-

len die daar op volgden. Daarby quaamen noch andere oorzaaken
,
of

liever dekmantels en voorwendtzels , daar men zich van diende om de

vvandtfehap te billyken. Het werk vanAmboina, en tfrraftcn dcrEn-

gelfchen die 't kaffeel van dat eilandt den HoUandercn meenden t ont-

705.*
eldi

'

dat d'Engelfchen onrkenden, noemende de ftraf een Barba-

dfche moorderv: ook het ftrykender vlagge. datdEngelfchen e.fchten

areen te^en van onderwerping , daar de Heeren Staaten »n 't tegen-

deel verftonden, dathet ftryken niet anders was dan een
,

heuiche beleeft-

heit diemen niet kon afcifchen , en , alleen vryw.ll.g gefch.edende
,
met

gclykebeleeftheitmoftwordenontmoet.Mennam t ook op het recht der

viuiherye.t'twelkd'Engelfchenmeendendathunallecntoequam. Dochf Zie Att-

z^ema

xxxu. 705
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ter men van die dingen fprak , ondernaamen d'Engelfchen zaaken , die A,fZlem.t

ten hooghften tot naadeel en afbreuk van de Nederlandtfchen koophan- "*En^i?*
delftrekten. Eerft verboden ze by afkundiging dat geen vreemdelingen fchen geve»

ecnige andere waaren, dan die van hun eigen landt , in Engelandt en Yr-
fcl*m!**

landt zouden moogen inbrengen. Daarna gaven ze brieven van fchaaver- haaüngte-

haaling \ tegens d'ingezetenen van den Staat , en naamen al wat hun in zee ^"j^"^
ontmoette: zoo dat meer dan hondertvyftig , anderen zeggen tweehon- fchenStaau

dert fcheepen , in hunne handen vielen
,
(tot onuitfpreekclyke fchade van ^J*^

4

's Landts ingezeetenen , en verderf van al den koophandel) eer de Staat tjLyr*/"*

eenigh befluit nam om hun tegen te ftaan en geweldt met kracht te kee-
*Jj

ren. Ook werdt aangemerkt, dat ze de brieven van fchaaboetinge fhad- vecUchec-

den gegeven aan luiden welker zaake te vooren in rechte hadt gedient , Pcn -

en over welke de Rechters , dien het toeqtiam daar over te oordeclen , r^coifdt
hadden gevonniftt'hunnen naadeel. Ook wilden d'Engelfchen , als men
al in vreede bleef, niet alleen de koopvaardyvaarders , maar zelfs ook
d'oorloghfcheepen van den Staat, in zee onderzoeken^:; om te weeten xxxu.yoé.

of ze ook verboode waaren naar hunne vyanden voerden. Daarenboovcn vwiienaiie
hadden ze de vaart op de Karibifche eilanden , voor zoo veel die onder fcheepen

hun gebiedt ftonden,
.
verboden

f. Midlerwyl lieten de Heeren Staaten ke
'^

rzoc"

door hunne Gezanten alles aanwenden jom de zaaken in vriendtfehap t
by te leggen. Doch gewaar wordende dat men toen geen vrede begeer- "^J;*^
de, fielden eindelyk ordre om een oorloghsvloot , tot befcherming van
den koophandel , in zee te brengen: maar toen gaven d'Engelfchen hun- *

E
*f

J*^
ne meening opentlyk te kennen ,

zeggende rondt uit tot de Nederlands naar cte"

fche Gezanten, dat de Staat \ van Enge'landt den Hollanderen niet zou-
heerfcha P-

de toelaaten een oorloghsvloot in zee te houden , dat zulks te doen een ST"
dC

recht was datze boven aUe volken hadden verkreegen: dat de heerfchap- frksf**

fy over de zee hun toequam, en dat d'Engelfchen niet zouden gedoogen %l7£n.
dat men daar een andre vlagh zou zien vliegen dan die van hunnen
Staat. Korts daar aan liep d'oorlogsvloot van den Nederlandtfchen Staat
onder 'tbeleitvan den L. Admiraal Marten Harpertszoon Tromp in zee.
Maar te vooren verzocht de Heer Tromp te weeten , hoe hy zich ten
aanzien van dEngelfchen zoude draagen in VJlryken der vlagge. Men
yraaghde, hoe hy zich in dat ftuk hadt gedraagen ten tyde van den over-
leden Koning? Hy antwoordde, dat de fcheepen deczer Landen die
van den Koning mde Hoofden of op dekuften van Engelandt ontmoeten-
de

,
gewoon waaren hen te groeten met eenige fchooten , ook de vlavh te

flryken; tnzonderheit als d'Engelfchen de (terkfte waaren. Hier op gaf dH Ta-men hem deezen laft, dathy zoude handelen naar zyn befcheidenheit+, ™«»
en niet zou doen tot naadeel van d'achtbaarheit van den Staat. Voorts J£7

gc'

werdt hem bevoolen, de fcheepen van deeze Landen te befchermente- *z>/>*,;,4

gens alle onderzoeking in zee, en de zelve te verloflen van ieder oen, die
ze moght hebben genomen. Ook werdt hem, om d'ontmoeting der En-p.71,.7.4.
gelfchen te myden, belaft dat hy dekuften van Engelandt niet zou naa-
deren. Doch 't harde weder met tegenwindt periVhem dat hy eerft de
kuft van Hollandt , en daarna die van Vlaanderen, moft verlaaten, en
£yn veiligheit op de kuften van Engelandt zoeken ; daar hy niet lang
bleef, maar ftak over naar Kalis. Dan tyding krygende dat zeven ryk-
gelade ftraatvaarders van twaalf Engelfche oorlogsfcheepen en eenige fre-
gatten werden onderzocht, en gevaar liepenvan genoomen te worden,
veranderde hy van koers om hen t'ontzetten: maar ontmoette den acht-
cntwintigften van May Robert Blaake , Admiraal van 't Parlement van

C 3 En~
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Gerecht Engelandt ,

by Doeveren, met vyftig fcheepen. Tromp (telde zich met

by Doevc- net inhaalen van zyne marszeilen , en 't aanhaalen van zyn boot (om daar

BiaX^rT medeiemandt van zyne Bevelhebberen aan 't boordt van Blaake te ze«-

Tromp. ^en en hem te begroeten) in (laat om d'Engelfche vlagge eer te bewy-

zen.' Maar Blaake, dat niet afwachtende, gafhem de laage
,
daar een hee-

vis gevecht op volgde , 't welk ontrent vier uuren duurde ,
en met de nacht

eindigde. Toen wierpen 'tbeide d'Admiraals op dely ,
om elk zyn vloot

te verzaamelen, en te hermaaken 'tgeen aan ftukken was gefchooten.

De Nederlanders dreeven den ganfehen nacht metvuurenop, cn milten

's anderendaaghs twee fcheepen , die ontrent den avondt van d Engelichen,

by gebrek van ontzet, waaren genomen: doch 't eene, dat zyn groote

maft hadt verlobren, hadden ze, uit vreeze dat het zou zinken, verlaa-

zie Ait- ten en >t quam noch ten zeiven daage in 's Landts vloote. Dit was de vre-

Snl'ideb'reuk, daar elk den andten den fchuldt van gaf. Doch al de Neder-

f.7».7i). landtfche Kapiteinen betuigden en verklaarden, in plaats vaneecie, dat

W' Blaake de vyandtfehap hadt begonnen. Daarna kreeg Tromp laft dat hy
' '

om de Noordt zou gaan om de haringviftchery te bevryden met dit

gewoonlykbyvoeghlel, dat hytendienjte van H landt zoude doen tgeen,

hy naar foldaat-en zeemanfehap zou -verfaan te behooren. Maar als de

Heer van Heemfteede, met d'andre Nederlantfche Gezanten, uit Enge-

landt te rug ontboden ,
Tromp in zee ontmoetende , hem een ly ft gaf

van d'Engelfche zeemaght , enook aanwees dat d'Admiraal Georg Askue

met eenentwintigh fcheepen in Duins lagh, en licht kon getogen wor-

r"mr den , beiloot Tromp zynen raadt te volgen , en Askue
,
waar t mooge-

ÏÏkStï- lyk,t'overvallen. Dan 't miflukte , door belet van ftorm ,
en om dat d En-

lukt. gelfche te dicht onder 't landt waaren geloopen. Ondertuflchen verltrooi-

rbsbuizen de Blaake de haaringbuizen. Een deel werdt 'er , met etlyke kleeneoor-

erftron,en
l0afcheepen die hun tot geley dienden ,

genomen , en d'andre liepen

deeliT" hunnes weeghs. Dit was een zwaare ftagh voor ^ingezetenen van den~ S taat. Wan? de haaringhviiïchery werdt met recht gehouden voor een

ïSZFu hooftneering en voornaame goudtmyn der vrye Nederlanden : daar Hol-

landt alleen meerdan duizendt Buizen, om ze te vangen, en veel grooter ge-

SSfi tal van andre fcheepen , om ze te verzenden en te verhandelen
,
toe ge-

van de Re. bruikte • daar wel hondertduizend menfehen van leefden, en veel hon-

SSftfcT dertduizenden guldens jaarlyks door werden gewonnen en in 'tLandt

jjeei6.e4e. aebraght. Daarna pooghde Tromp , die nu lalt hadt d Engelichen aan

tem*fs'm ^ taften \ en alle afbreuk te doen ,
Blaake in zee aan te treffen

,
maar hy

„boek. werdt door een zwaaren ftorm overvallen. Meer dan de helft van de

T:
uZ ema vloote dwaalde van hem af, en verfcheide fcheepen zonken. Na 'tonweer

in 7 xxxn kreeg hy Blaake wel in 't gezicht, en zocht hem in te wachten, maar

boe^.p.jtu
yeraeefs: ook kon hy door tegenwindt by d'Engelfchen met koomen.

trTciu

m
Biaa- Dies zette hy 'tnaar deMaaze , enzondt een fregat voor uiteet brieven

keaan te
aan de Heeren Staaten, die den ellendigen toeftandt der vloote te ken-

Saar wordt nenaaven, en ordre verzochten om zicli naar te richten Al deeze te-

door ftorm
een£oec|t verwekte veel opfpraaks. Men oordeelde naar d uitkomlt der

b
Komtnaar laake, en gaf Tromp de wyt van 'tonheilde haaringvloote en anderen

deMaaze. OVemcVoomen Zelfs de Heeren Saaten waaren tegens hem tonvreede.

ongtftby Men fprak van zyn'laftbrief en dordre hem gegeven t'overweegen en

deLaten.
7

mct ^n daaden te vergelyken ;
ja van Rechters over hem te ftcllcn.

iït
for

' Doch hy , die in voorzichtigheit, beleidt, en dapperheit memant van

alle Zeeoverften zyner tydt behoefden tewyken, zoude miüchien ,
des

noodts, ftof genoegh gehadt hebben om zich te verantwoorden. Hy
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was van Godts weer en windt, daar men niet tcgenskan ftryden, ver- itf^x,

hindert s en men zoude , indien zyn voorneemens en toeleggen waa-

ren gelukt, hem hebben gepreezen en bedankt. Nu werdt zyn ongeluk

hem van zommigen tot misdaadt toegerekent , en eindelyk goedt gevon-
den

, 's Landts oorlogsvloot onder beleidt van anderen in zee te bren-

gen. Ook werdt by de HeerenStaaten beflooten , denoorlogh, die d'En- .^ema

gelfchen zonder voorgaande afkundiging hadden begonnen, niet dan ^^. 75 o.

by weege van tegenweer \ , of op gelyk weerom , te voeren. Weinig tydts t Recrfie;

tevooren, terwyl Tromp noch in zee was , en eer hem 't gemelde onwe-
der beliep, hadden de Staaten Generaal beflooten noch een oorlogsvloot , Bcfluitder

tot beveilingder zee , en tot beter verzeekering der koopvaardye , in zee
0̂
a

c

a

^
c

c

n

cn

om

te brengen, en in of ontrent de Wielingen te laaten verzaamelen. Dus- XothTzcc
daaning was de gefteltenis der zaaken toen de Ruiter in deezen oorlogh tc brengen,

werdt getrokken. Men zocht te dier tydt naar iemant dien men 't

gebiedt over de zeemaght, ftraks gemeldt, moght betrouwen, en de
Heeren Staaten van Zeelandt wierpen het oogh op de Ruiter, die daar De Ruiter

over van eenige Heeren werdt aangefprooken , met verzoek , dat hy den ^.jf^Jaac
vaderlande indeeze gelegentheit zou ten dienft (taan. Dochhy toonde over te ge-

zien gantfeh ongeneegen, en gaf hun zyn voorneemen van voortaan niet ^foat
meer in zee te gaan , en geruft aan landt te leven, te kennen. De Heeren hiel- zich daar

den echter aan , en beweerden , dat hy , die zoo groote bequaamheir hadt ^nT"
om 't Landt dienft te doen, zich, als een goedt burger en liefhebber des

vaderiandts
, nu hy daar toe werdt aangezocht , niet behoorde t'zoek te

maaken: ook gaf men voor dat het maar om een' toght zou te doen zyn.
Eindelyk liet hy zich, naar eenig beraadt en overleg, door 't hardt aan-
ftaan der Heeren, beweegen. Maar met groote tegenheit en bekommer- ebddyf
niiie

: want hy zagh 111 deezen oorlogh veele zwaarigheden te gemoet ,
bewep-

van buiten en van binnen. Van buiten hadt men met een maghtigen ZwafligT«-

vyandt te doen, wiens fcheepen veel grooter waaren, en meer volks en dentcgc-

gefchuts voerden, dan die van den Staat. Van binnen zagh men de begin-
m°ec '

felen van tweedraght en oproer. Veele ingezcetenen morden tegens de Beginffo

regeering. Devereenigde Nederlanden waaren 't niet eens. Eenigen dron- IwcedTaght
gen op het aanftclien van een Kapitein Generaal, en van een' Stadthou- cu

der. Zy hadden 't oogh op den Prins van Oranje , hoewel toen noch geen
twee jaaren oudt. De meefte Leedenvan Hollandt

, gedachtig 't geen in den
jaarc M DCL by sPrinfen vader was ondernoomen

, zochten den zoon
uit alle bewindt te houden: enalwat niet Prinsgezint was werdt van d'an-
dre party derf naam van Loevefteinfche faftie f gegeven. Dit zagh op de \ziet^ih,

pnen die 't voeren van eenige Heeren, Leeden van de Staaten van Hol- £T
*XX1S

'

landt, naar Loeveftein, over twee jaaren gefchiedt , voor quaadt keur-
den, en met hun een' lyn toogen. Deesoneenigheitvertraaghdedetoe-
rmbngh ter zee, en deê den ftaat meer afbreuks dan d'Engelfchen met
al 't aanhaalen en neemen der fcheepen. Uit deeze oorzaaken ontftondt
het datmen de Ruiter zoo zwaarlyk kon bewegen om in's Landts dienft
te treeden. Maar toen hy daar toe hadt bewillisht werdt hem den vol- Commif-

gc^cnlaftbriefgegeven.
JJe Maaten Generaalder vereenighde Nederlande , allen den geenen neraaiaan

die dc2en zuilen zien ofte hooren lezen
, faluit. doen te weten

, alioowy
woghnoodigh hebben geacht , tot nader beveilinge van de zee, en betere « gebieden

confervatie van de navigatie en de commercie defer landen , noch een TogJ0
°^"

vioote van Jcheepen van oorlogh te doen equipeeren en verzamelen, ook^ ontrenc

de zelve te jenden naar het rendevous voor ofte ontrent de Wielingen , J^JSh
en, verzaamelt.
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l6<z en overzulks van noodenis , dat over de voorfchreve vlooteeen bequaam

en geexperimenteert perfoon gepit voerde tot Vice-kommandeur , zoo

/ U H dat , om de goede kennifje die wy hebben van den erntfeften , man-

haften, vroomen, onzenlieven getrouwen Kapitein Michiel de Ruiter,

mitsgaders van zyne goede qualiteiten enbewezenepreuvenvan getrou-

wigheit, manhaftigheit , beleit en ervarentheit in't ftuk van den oor-

logh te water , den welven gepit engecommitteert hebben , ftellen en com-

mitteren hem mitsaezen, \ot Vice-kommandeur over de voorfchreve vloo-

te, gevende hem volkomen maght , authoriteit en zonderling bevel, om

by provijie en tot on?e nadere ordre , over de zelve vloote in de voorfchre-

ve qualiteit, gelykdat van oudts gebruykelyk is, te kommanderen: la-

ttende en bevelende den Kapiteinen , Officieren , foldaten en matroo-

zen, daar op dienende, den voornoemden Michiel de Ruiter niet alleen

voor haarenVice-kommandeur te erkennen en refpecleren ,
nemaar ook

zyne te geven ordres ende beveelen te pareeren, en precifelyk naar te

koomen; oppeene van anders doende , daar over aangezien ,
en als we-

derhoorige gepaft te worden , naar exigentie van zaaken ,
want wy

zulks voor den dienft van den Lande en bevordering van goede ordre on-

der opgemelte vloote bevonden hebben te behooren. Gegeven in den Hage ,

onder onzen cachette, paraphure, en deJignature van onzen Griffier ,
op

den negenentwintigften July , feftienhondert twee-envyftig.

Onderftont

JOHAN van REED E. vt.

Ter ordonnantie van de hooghgemelte

Heeren Staaten Generaal.
N. RUYSCH.

De Heer de Ruiter ging op het fchip genoemt Neptunus, verzien met

achtentwintig (tukken , en bemant met hondertvierendartig koppen. Maar

dezeemaght die ontrent de Wielingen vergaderde ,
mofteenigen tydt naa

etlyke oorioghsfeheepen , die in Texel en andre zeegaaten laagen
,
wachten.

Dc Ruiter Doch de Ruiter quam den tienden van Auguftus voor Ooftende by de
komtby ^ vlootï die toen fterk was Vyftjen fcheepenvan oorlogh, en tweebran-
001

ders. Twee andre branders waaren, onder eenigh voorwendtfel , tegens

ordre naar huis gezeik , en in Zeelandt gekomen. Eenige daagen daarna

Zeilt naar begaf hyzich door lafl der Heeren Staaten naar de Hoofden, nu fterk

deHoof- geworden twee-entwintig oorlogsfcheepen en fes branders, (doch on-
dcu

' bequaam en lek) wachtende voor Kalis naar de fcheepen uit Texel. Korts

daarna quam de Kapitein Gabriel Antonifz , met het fchip genoemt liet

kafteel van Medenblik , voerende zesentwintig {lukken gefchuts ,
en hon-

Laft,hcm derteeters, onderzyn vlagh. De Heeren Staaten hadden hem laftgege-

vandescaa- yen ^at hy de koopvaardyfcheepeii , die in Texel zeilreede laagen
, om

ven
2^ naar de Weft te gaan , zoude geleiden tot door 't Kanaal: en dan in 't

Kanaal kruiflen , om te paffen op de fcheepen , die men uit Spanje
, ert

andre landen om de Weft, verwachtte ; en die wederom herwaarts te

brengen. Ten dien einde hadt men de vloot koopvaardyfeheepen
, in

Texel leggende gelaft , zich voor eerft naar de Wielingen te begeven
, om

te zien of zy daar d'oorlogsvloot konden aantreffen en zoo niet, die

dan op te zoeken inde Hoofden, ol in't Kanaal. Middlerwyl werdt den

Kommandeur de Ruiter , uit twee fcheepkens ,
koomende van Londen met

Nederlandtfche gevangenen ,
(die van de genoome fcheepen waaren
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gekoomen, en door 't Parlement ontftaagen) bericht, datzebyeenEn-
b
%jsj»-

eelfche oorlogsvloot waaren geweeft A 'zich onthoudende tufichen Wicht en d'Eogcifd»*

Poortlandt, fterk veertig oorlogsfcheepen , en daar onder twaalfdie zeer *l°ot .

groot waaren. Dit liet de Ruiter door een brief aan de Raaden ter Admi-
raliteit in Zeelandt weeten ,

klaagende over de Hechte gefteltenifle zyner

fcheepcn
, en hunne Ed. Moog. vertoonende dat hy meerder maght by

Zich diende te hebben , om den vyandt aan te taften , en afbreuk te doen,

volgens den laft hem gegeven. Hy onthieidt zich cenigen tydt onder

SwartenefTc, voorts kruifTende inde Hoofden, en Weftwaart, tot aan de

Cingels: daar den achtienden een kleen Engelfch fcheepken, met oly, \%<J«&.

lamoenen enfuiker geladen , dicht onder de wal ten anker leggende , door
,

de boot van Kapitein Penfier werdt genoomen , na dat het fcheepsvolk

aan landt was gevlucht. Weinig daagen te vooren zondt hy de Kapitei-

nen Boukhorft , Leendert de Haan, enden Luitenant Jan van Nes , ge-

biedende op hetfchipGelderlandt, naar de Riviere de Somme in Pikar-

die , om zeeker fchip , door ordre van de Raaden ter Admiraliteit in Zee-

landt, derwaarts te geleiden. Doch in 't wederkeeren zeilden Boukhorft

en van Nes elkandere zoo hardt in den boeg , dat Boukhorft zonk en veel

volks verdronk. Van Nes werdt door deHi^an mafteloos naar Havre de
Grace, in Normandie, gefleept. Door dit ongeluk mifte de Komman-
deur de Ruiter toen drie fcheepen, en wenfehre (in zeekren brief aan de

Heeren Staaten Generaal afgezonden) dathy voor de twintig zeilen ,
die

hy toen by zich had , flechts tien goede of kloeke fcheepen moght heb-

ben : oordeelende , dat hy daar door veel meer zou konnen uitvoeren.

Geduurende ditkruiftên zondt hy van dagh tot dagheenige fcheepen op
kundtfehap van d'Engelfchen , en om de vloot uit Texel op te zoe-
ken. Dit duurde tot den eenentwintighften van Auguftus , toen quam de n
Kommandeur Jan Gideonfz Verburgh met acht oorlogsfcheepen , en vyf- worde
tig koopvaarders, uit Texel en andre zeegaaten , ontrent de Weft van ™tachc

Greveliugcn by de Ruiter ; die ten zeiven daagc weer aan de Staaten Gene- uk Texel

raai fchryvende, nochmaals verzocht, dat hunne Hoogmoogentheden hem verfterkt»

met kloeker fcheepen wilden voorzien: dewyldezynen te weinig gefchut
voerden

, en geen volk genoegh hadden ; inzonderheit de fcheepen uit

Vrieslandt. Een der zelve genoemt He&or van Troye , dat gevoert werdc
by den Kapitein Sek erna, was bemant mett'zevcntig koppen, en hy be-
tuigde

, dat hy in elk quartier niet meer dan vier of vyf mannen hadt
die te roer konden gaan. Waar uit men kon afneemen, hoe 't in de vloot
was geftelt. In de volgende dagen zeilde hy met de koopvaarders door

,

zV I

0
t

0
mct

de Hoofden, en voort door 't Kanaal, tot ontrent de lenghte van Pley- Vaa rd°y°-

P
"

muiden
, doch de Franfche kuft naaft , daar hy, op den fesentwintigh-

0̂
e

r

ep

d

c

e

n

ften van Auguftus, ontrent twee uuren naa den middagh , den windt Hoofden.

Noordtooft, vyfenveertig zeilen aan den Noordt van de Neêrlandtfche Konuby

vloot in 't gezicht kreegh. De Ruiter, wel denkende dat het d'Engelfche den
ymuy"

zeemaght w as , die , onder 'tbeleidt van den Admiraal Georg Askue , in Daar hy

't Kanaal op de voorbyzeilende Hollandtfche fchepen pafte , zette het
terftondt op hem aan. D'Engelfche vloot beftondt toen in veertigh oor- geifcheoor

Jogsfcheepen
, en daar onder , gelyk boven gemeldt is , twaalf van de

1

0

°

n
g
t

s

I^
grootfte foorte : twee die feftigh ftukken gefchuts ,

en achr die zesen-
dertig en meer ftukken , 'tot in de veertig toe ,

voerden. Daar by waa-
ren noch vyf branders. De Ruiter w as toen fterk ontrent dertigh
lichte oorlogsfcheepen en zes branders , voerende de grootftc zyner fchee-
pen met meer dan dertig ftukken gefchuts, (behalven twee die veer-

I. Boek. d ti<r

lobc

ontnjoet,
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If5ci. tig ftukken hadden) en voorts flecht gemant ,

gelyk boven is aangeweezen

,

'

en uit de volgende lyfte nader blykt.

Bevelhebbers.

De Kommandeur de Ruiter op

het fchip van den Kapitein Jan
Touwelfz.

Joris Tieterf^yan den Broek , Vi-

cekommandeur.

Jan Aartfz Verhaaf, Schoutby-

nacht.

Joojl Bankert dejonge.

Jdkob Sichels.

Frans Krynf^ Mangelaar.

Kornelis Evertf^de Jonge.

Klaas Janfz Zanger {in wiens

plaats de Schipper Jan van der

Eyke over 't/chipgeboodt) >T Galjas van Middelburg. 27

Neptunus. — — 28 - 134.

Weflergo. — 28 ~
. 98.

Rotterdam. — 30 — 120

DeLiefde. 16 - 86.

'Twap.van Sweden. 28 - 95-

De Liefde. 30 — IIO.

Vliffingen. — —
- 26 — 110.

Kornelis Kuiper.

Leendert de Haan. %
Andries Fortuin.

Laurens Tenjïer.

Lonke.

Romboutvan der Tarre.

AldertTieterfz Quaboer.
Beks.

Wagenaar.

Gabrïèl Antonijz.

Reinier Sekema-

Jan Janfz van der Valk.

Kornelis van Velzen.

Jan Egbertfz Ooms.
Jan Gtdionfz Verburg.

Ifaak Sweers.

Lucas Albertfz.
+ Dee

r7L t Vieter Salomonfz.
txveefchee- » ML
fen Vi>aaren j 'JjOUWe AtlkeS.

Symen van der Haak.
Klaas Saai.

Manuel Salinx.

Branders.

JakobHermanf^Vijfcher

Kornelis Beeke.

Jan Hendrikfz Overbeek.

Jan Klaafz Korf.

Thomas JanfzvanDyk.

Leendert Arent]z de Jager.

Iveegens

d'Osftindi-

fche Compa-

gnie-, de°r

de Kamer
van Amfleï'
Actm> ten

dienft van 't

Landt , tot'

geruft.

DerGoes. — — 26
cDeHaasin'tveldt. 30
D'Eendraght. — 24
St. Jan. — —

. x6
De Faam. 30

Albertina. — — 24

De Schaapharder. 28

Sara. —
_

— 24
GraafHenrik. — 30
Medenblïk. — — 2.6

HeclorvanTroye. 2.4

St. Tieter. — — 28

Gelderlandt. 26

Gouda. — — 28

Graaf Willem. —

De Vreede. — 40
De Strttü. — 40

D}ErtsengelMtchiel. —

Degekroonde Liefde.

DeguldeZaal.

KAmfierdam.
St. Marie.

De Hoop.

D 1

Oranje boom.

104.

109.

108.

98.

100.

110.

70.

80.

8*.

100.

100.

70.

122.

90.

u.
120.

200.

200.

100.

120.

cendert J** * j J «5 '* wtmw»

Hier bywaaren noch driegaljoots, onder de Schippers Frans de Roys,

Jeroen Kornelip en Jan van Akere.

Te vooren was 'sLandts vloot ontrent drie-endertig fcheepen fterk ge-

weeft : maarmen mifte noch drie fcheepen :
het fchip fint Niklaas ; het fchip

Gelderlandt, uitdeMaaze; en een ander Gelderlandt
, datgevoert werdt

door den Kapitein Degelkamp. Het eerfte was,gelyk verhaalt is, gezonken

,
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het tweede befchadight naar Havre gefleept , en het derde elders ver- i6$i<
zonden. Hier uit kan men afneemendat deNederlandtfchezeemaghtby
d'Engelfche, ten aanzien van de grootte der fcheepen, cnmenighte van
gefchut en volk, opvernaa niet kon haaien. Daarenboven vondt zich de
Kommandeur de Ruiter belemmert met ontrent tfeftig koopvaarders

,

daar 'td'Engelfchen meeft om te doen was. Hy hadt eenige daagen te Ordre

Vooren op alles goede ordre gefteit , en zyn vloot in drie esquadres ver-
J°c

°

h
r

c

deelt. Over'teerfte geboodt hy zelf als Kommandeur : over het tweede ftdc.

hadt de Kapitein Joris Pieterszoon van den Broek , als Vicekommandeur
bevel

: en het derde ftondt onder den Kapitein Jan Aartfzoon Verhaaf

,

als Schoutbynacht. By elk esquadre (lelde hy twee branders, met laft

van zich altydt vaardig te houden , en
, by de vyanden koomende , hun

uiterfte beft te doen om een van hunne grootfte fcheepen aan boordt te
leggen , en in den brandt te fteeken. Den Schipper Frans Roys was be-
volen, dat hy, indien 't gebeurde dat eenig Nederlandtfch fchip in den
grondt, ofin brandt werdt gefchooten, dan alle vlyt zoude aanwenden
om met zyn boot of galjoot het volk te bergen. De weerloofte koopvaar-
ders hadt men verdeelt , en by elk esquadre gevoeght: en d'andere, die
weer konden bieden , werden gefteit om d'onweerbaare , by onverhoopte
toeval van noodt , te helpen. Ontrent ten vier uuren naa den middagli
raakten de krygsvlooten aari elkander. De Kommandeur de Ruiter hadc
de zynen in tydts moedt ingefprooken , en met ernftige woorden ver-

mandt , dat ze als mannen voor 't vaderlandt en de vryheit der zee
zoudenftryden, en vocht nu zelfs met zyn esquadre in'tmidde, de Vi-
cekommandeur van den Broek aan de rechter zyde , en de Schoutbynachr
Verhaaf aan de flinker. 'T gevecht was uitermaaten hevig en fcherp. Tot 2eC flagh
tweemaalen toe floeg de Ruiter door de vloot der Eneelfchen , en hadt hy
den windt van hun konnen krygen , zoo wel als zy dien van hem hadden , aÏuc by

daar waare
, naar 't oordeel der gcenen die zich des verftonden , kans J

,eymui-

geweeft om hen geheel te flaan: inzonderheit indiende Nederlandtfche zij*.
branders, die alle in \y waaren, hadden konnen bykoomen. De Ruiter
was alleen met fes ofzeven fcheepen ten halven in hunne vloote ge-
raakt en lagheenigen tydt tuflehen hunnen Admiraal en ViceadmiraaL
De Schoutbynacht Verhaaf was dicht onder hunne ly met de reft der
Staatlche fcheepen

: en eenige lieten 't Hecht leggen. Maar d'andere quec-ten zich treffelyk, en vochten met d'uiterfte manhaftigheit , het zy in
t aanvallen, ofweetbieden , naar eifch van zaaken. De Kapitein Andrics
portuin van Sierixzee was met het fchip d'Eendraght onder de voor-

'
011

ij f
midden der vyanden , daar 't heet afliep , zoo dat hy t'eene-

maa! reddeloos werdt gefchooten , doch echter zyn fchip befchermdeen
bcnicldt. Een det Engelfche fcheepen werdt in den brandt gefchooten. On-
der anderen zagh men hier de heldthaftigheit van een' Vries, dien ik,
ctoor 't zwygen van zyn dapper bedryf

,
zyn verdiende lof niet kan

onthouden. Dees' was Douwe Aukes , die een' Ooftindifchvaarder , den Gedenk-
atruisvogel genoemt, voerde , welk fchip men ten oorlogh hadttoege- hdSadt
w j

DCCS ' raaktc geurende den flagh wel dieponder de vyanden, en van Douwc
Vverdt zoo fel bevochten, dat zyn matroozen, geen ontzet voorhanden Aukcs'

geilde
,

eerft de moedt lieten vallen , en daarna door hunne vrees zoo
outwierden

, dat ze hunnen Kapitein pooghden te dwingen om zich

Ah
tc

lt
ven

;

maar toen lieP hem zyn moedt over- Hv besaf zitn naar
de Kruiatkaamer met den londtftok in de handt, en riep luidtskeels , Schept
moedt myn kmders, fchep moedt. Ik zal uden wegh wyzen, en als wy

D z de
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neem: c

vlucht.
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de -vyanden niet langer komen wederjlaan, dan zal ik u aüe van de.

5 '

aevanzkewlTebevryden, door middelvan denftok, dien ik inde handt heb-

% Voorts zwoer hy het londt in 't kruidt te gullen fteeken indien

men wyder fPrakvan 'tfchip over tegeven Dees kloekmoedigheit, ot

liever de vreeze van een zeekre doodt, verfchrikte de vyanden en gaf

den zynen zoo veel harts , dat ze een Gefluit namen van zich tot het

uiterfte en den leften bloedtdruppel te verweeren Ook wiften ze zich

van hun gefchut zoo wei tedienen, dat ze twee Engelfche fcheepen in

den grondt fchooten , daar ontrent acht hondert menfchen verdron-

ken: en een derde werdt zoo gehavent dat het moft krengen, en ge-

noeg te doen hadt om zich indcnaafte haven van Engelandt te bergen.

Docïi anderen fchryven, datzich twee Engelfche Kapiteinen met hunne

zwaare fcheepen eerft aan beide dc zyden vanzyn boordt leiden
,
met

meening om hem zyne ftoutheit te verkeren. Maar dat Douwe hun dicht

by zich liet komen, zonder te fchieten, en daarna eerft den eenen
,
en

daarna den anderen de volle laag gaf , met zulk een uitkomft ,
datdeene

by hem zonk, en d'ander de vlucht nam.Dat daar op een derde hem onvoor-

ziens aan boordt klampte, enterde, en zoo veel volks op zyn fchip wierp,

dat zyne matroozen de moedt ontzonk, en dat ze t ichip wilden over-

geven • voorts dat hy toen den brandt in 't kruidt dreigde tefteeken, en

hen eelvk verhaalt is , door zyne hartigheit tot het betrachten van gun-

nen^opwekte. Daarna ftondt hem de wegh open om uit den drang

teraaken, en zich by 's Landts vloot te voegen. Eindelykbegoftd avondt

te vallen, en 't gevecht eindighde tuiïchen zeven en acht uuren
:
nadien

d'Engelfchen de vlucht naamen naar den Noordt. Zy werden toen te

minder vervolght, omdat eenigen der Nederlandtfche fcheepen merklyk

vvaaren befchadight : en dat men op de koopvaardyfcheepen , voor-

naamelvkde Straatsvaarders , die zeer verftroitwaaren moft paften. Na

>t gevecht ftondt dc Kommandeur de Ruiter ,
ziende op d ongelyke maght,

zelf verwondert over d'uitkomft , en men hoorde hem federt zeggen,

^Alsd'ahnaghtive Godt kloekmoedigheit wilgeven ,
dan vexkrygt men

d>overwinning. T>itwerk ü van Godt zoo beftlerdt zonder dat wy daar

reeden van konnen geven. Menbevondttoen op de Nederlandtfche vloot,

die niet een fchip hadt verlooren , ontrent vyftig offeftig dooden ,
en veer-

tig of vyftig gequetften. Het fchip van den Kapitein Andries Fortuin,

vanSierixzee, was door 's vyandts gefchut fchendig getroffen : beide de

pompen waaren ten halven afgefchooten : de maften op drie ofvier plaat-

zen doorfchooten : 'thadt ook zeven ofacht fchooten onder waater, zoo

dat men 't daarna met veel volks en timmerluiden te hulp moft ko-

men, om het noodighfte te herftellen, en 't fchip by de vloot te houden.

Voorts dreef de Ruiter met de zynen dengantfehen nacht (diebefteedt

werdt met de maften te wangen, en de zeilen en 't wandt te hermaaken)

metkleen zeil: ook met dry vuuren achter op , en een in de marfte; op

dat de koopvaarders hen in 't duifter moghten kennen
,
en de vyanden

,

indien 't hun goedt dacht
, by hen blyven. Maar des morgens zagen de

Nederlanders dat d' Engelfchen wel derd'haifmyl in den windt van hun waa-

ren De Kommandeur de Ruiter riep toen al de Kapiteinen aan boordt,

en men bcfloot de vyanden tot den middagh toe te vervolgen
, en , in-

dien ze p;een ftandt hielden, dan de Straatsvaarders voort te zenden.

Daarop zocht 's Landts vloot de vyanden te naderen met hun tot na

den naamiddaghzuidtwaarts overloopende ten einde dat ze zouden ai-

koomen: doch niet koomeude, liet men de koopvaarders op den avondt

met
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met twéé oorlogsfcheepen, door hunne Hooghmogentheden gcfchikttot itfji,

hun geley, vertrekken; dewyl men wift dat'er geen meer vyanden aan

de Weft waaren. Dien zeiven avondt overleedt de Vicekommandeur

,

Kapitein Van den Broek , door ziekte , in wiens plaats des anderen-

daaghs, den achtentwintighftender maandt, de Kapitein Jan Aartszoon

Vernaaf werd t geilek , en Kapitein Jan Gideonszoon Verburg tot Schout
by nacht. Verhaaf was in 't gevecht gequetft: doch zyn zoon, de Lui-

tenant van 'tfchip , een kloekjongman , nam alles vlytig waar, totzyne

volkoome genezing toe. Op den zeiven dagh liet de Kommandeur de

Ruiter alle de Kapiteinen aan zyn boordt feinen , die hy met deeze reede

aanfprak.
9T is

, myn heeren , zeer waarfchynlyk dat Askue met zyne
r^e

R"iters

vloote, naa'tgevecht , naar *Pleymuiden ^al zyn geweeken, om de gelee- zyncKapi-

de fchaade te herftellen : dies meen ik dat het raadtzaam zy , dat men >

d

he»

dy

Engelfchen daar bezoeke , en hun onverwacht op V lyf vaHe. "T is te bcweegen
te

vermoeden dat ^e op onze komfte niet verdacht zullen zyn, en dat hunne omAskue

Hoofden veellicht yorgeloos aan landt zyngegaan. Wy gullen , met Godt
"

an %\^
a

de voorften , hunne vloot konnen Jlaan en vernielen , eer zy meerder by- muiden tc

ftandt krygen om ons te zoeken , en aan te taften. Vit het voorgaandege-
hcycchlc^

vecht heeft men hunne lafhertigheit konnen merken. "Daar uit kan men
lichtelyk afneemen , dat men hun op nieu aantaftende , nu alles in onordre

is, te meer kans tegens hen heeft. Wy hebben , met zoo veele koopvaar-

dyfcheepen belemmert , en zonder hulp^der brandtfcheepen, de vyanden,

die veelfterker waaren dan wy , en den windt van ons hadden
, in de

vlucht gedreeven > hoewel eenige Kapiteinen uit kleenhertigheit hunne
plicht vergaaten. Die %ich hier aanfchuldig kennen, znllenpiergoedegele-
gentheit vinden , om hunnefchande met nieuwe dapperheit uit te wij/

r

chen.
'T zal voor 't vaderlandt eerlyk , en de glorie der overwinning grooter
zyn

, als wy de vyanden te Tlymuiden bedoeken , en op hunne eige kuft
bevechten. Zulkeflaagen gullen ze beft voelen. T>e rechtvaardigheit van
de zaake daar wy omftryaen , daar ook deeze vloot om is uitgeriift , en
de dapperheit van al die hier tegenwoordig zyn

, beloovenmy den zegen ,

en dat de vyanden het overjehot van hunne fchipbrcuke welhaaft op%un-
tie eige oevers gullen zien aan ftukken geftaagen. De Kapiteinen toon- Die aan-

den zich op deze aanfpraak willig tot dien aandagh, endcKrygsraadtbe- flaShwor<k

floot dat menze in 'twerk zou (tellen. Maar als men dat voorneemen K™'
den dertighflen meende uit te voeren, quam de windt 's nachts te voo-

tc

^
nwindc

ren uit het Zuidtzuidtooften , en voorts uit het zuiden, met ftyve koel-
vcrllindcrt *

te, toen de vloot ontrent twee mylen zuidtwaarts van Goudtftartwas

:

200 dat men den toelegh moft laaten vaaren ; dewyl 't ongeraaden was
zich op een laager wal tc begeven. Toen heeft men 'tzuidtweftoverge-
wendt, om dezwaarfte fcheepen en traage zeilders buiten gevaar te hou-
den

,
en op dc Straatsvaarders enandre aankoomende fcheepen te kruüTen.

Duitkomftvan den fcheepsftrydt, ftraks verhaalt, leerde d'Engelfchen
dat dc waapcnen van 't Parlement niet onverwinnelyk waaren- Want
Askue

, die in deezen ftrydt drie van zyn befte fcheepen , en meer dan
dertienhondert mannen

, zoofoldaatenalsmatroozen, verloor, hadtge-
"ocgh te doen om zich binnen Pleymuiden te bergen: daar de Ruiter,

een klaar bewys zyner overwinning , zee hieldr. Het eenig voordeel
dat d'Engclfche hadden , was datze , de windt hebbende

, konden wy-
ken

,
en dat het onmoogelyk was hun den weghaf tefnyden

, en'tont-
koomen te beletten. Van deestydt afnam de Kommandeur , door wiens
bcleiut en dapperheit

, onder de goddelyke hulpe
, deeze zeegen was

D 3 ver-
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6 z verworven ,
mcenig zeemans hart in, en de naam van de Ruiter hack

Befluitd« hierdoor in deezen oorlogh een'doorluchtigcnopgangk. Niet langh daar-

Hccren na wcrcjt ter vergadering van hunne Hooghmoogentheden (op het ont-

S^-fangen van zekeren brief, bydcHecren Raaden ter Admiraliteit te Am-
gaande het

fterdam , ten verzoeke van een goedt aantal Koopluiden der zelve ftadt

,

Sïkndi' cefchrcven)beflooten, den Kommandcurvan's Landts vloote
,
kruiffen-

£
he c" de in 't Kanaal , te beveelen , dat hy , in deeze gefteltenine van tyden

,

niet alleen de Nederlandtfche fcheepen die met zilveiruit Spanje wer-

pen, koo. den verwacht, maar zelfs ook d'Ooftcndifche en Hamburghfche ichee-

KfriT pen, die hem, met zilver gelaaden ,
moghten ontmoeten zoude geleiden,

** • zelfs al waar 't dat ze zyn geley affloegen :
te weeten d Ooftendifche tot

bïomTcy- op de kuften van Vlaanderen, end'andere tot in een der Nederlandtfche

ding van zeegaten Dees laft werdt den Kommandeur de Ruiter terftondt toe-

Set. gezonden'. Ontrent dien zeiven tydt of weinig laater bequam hy van ver-

der Biaakc, fcheïde kanten tyding, dat d'AdmiraalBlaake dendertighftenvan Augu-

zthtff
1
"
ftus by Bevezieiwas geweeft, fterk twee-entfeventig feilen en zyn beft

mydt.
y

deed om weftwaarts heenen te koomen. Derhalven vondt hy zich ge-

nootzaakt alle vlyt aan te wenden om aan de Welt van hem te blyven:

zich te zwak vindende om met zulk een overmaght te Haan. Ookfchreef

Zynfchry- hy aan de Heeren Staaten Generaal, in wat ftaat de zaaken toen waa-

vcn aan de
r^n . fat ny voor fen flagh zeer Hecht was verzien van fcheepen , en volk

,

Ge"

en dienvolgens nu noch veel Hechter: dat 'er ook gebrek was var,
t
Wond-

ic^yns. heelers t k
&
ruidt en loot : hunne Hooghmoogentheden derhalve biddende

datmenhemop'tfpoedighfte alle by(landt zoude toezenden. Deesbriel

8s^. Was den achtften van September gefchreven. Niet lang daarnaa werdt

door de boot van den Kapitein de Haan een kleen Engelfch bootken ge-

noomen daar men twee oude mannen en een jongeling in vondt , die geen

ander ee'ten noch drinken hadden, dan een enkel broodt en een weinig

Zynmcc- water. Men braght ze aande Ruiters boordt
,
die ftraks medelyden met

doogen- hunhadde en hun niet alleen onbefchadight liet vaaren, maar meteenen

xjV van broodt en kaas verzien. Den volgenden dagh vonden de Neder-

Een ichip Anders een kleen Engelfch fcheepken, met zout geladen, in zee dryven,

menfehen. daar geen levendt menfeh, en niet dan een hondtin was. Zy giften dat

het rovers of Turken hadden genomen, geplondert, en 't volk daar uit

gelicht en wegh gevoert. Men haalde toen eenige zakken zout uit dit

fcheepken, nam 'er de zeilen af, en hakte het voorts in den grondt. On-

trent de zelve tydt hadt de Ruiter al zyn Kapiteinen aan boordt , om
t'onderzoeken wat levens behoefte, en hoe veel bier en water elk noch

by zich hadt. Zommige fcheepen waaren noch voorzien voor drie, an-

deren voor twee maanden, en eenige voor eenmaandt, ofvoor weinige

fc

0
ft

r

k°d
P
Cr
weeken. Hier uit flondt te wachten , dat de meefte fcheepen in 't kort

lyftoght, zonder lyftoght zouden zyn, en d'andere overvloedt hebben, daarnoch-

omdiete
tans ^e v joot gezaamentlyk engelykelyk diende t'huis te koomen. Dies

doTftrek- werdt beflooten, dat men de lyftoght onder eikanderen zoo zou deelen

,

ken - dat d'een zoo lang als d'ander zou konnen zee houden. Dit werdt

kr

D
y

e

Kh"
!tCr

in 'twerk eeftelt. Daarna voortvaarende met kruilTen
,
overviel hem den

jacht oP twee-entwintishften, dicht by de Sorles, een zwaare ftorm , die drie

daaeen duurde Maar den vyfentwintighften kreeg hy met goedt we-

mentsfehee- fa windt Weftnoordtweft ,
jacht opvyfentwintig Engelfche Parle-

KIt ments fcheepen , en vondt zich/s avondts met eenige fcheepen tot oP

ftorm ver- een my i ontrent Goudtftart by d Engelfchen : maar zynkloekftefchee-

wïïïL pen waaren noch verre achter enwydt enzydt verfpreit. Dies moft hy
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t met den donker zuidtooft overwenden. Toen quamer 's nachts een t^ Zt
harde ftorm uit den Zuidtzuidtweften , die de Hollandtfche vloot weer
verftrooide, en de Ruiter belette de gemelde Parlements fcheepen aan te

taften. Korts daarna werdt hy van eender Vriefcheoorlogsfcheepenver-
laaten. De Kapitein was zonder ordre, en buiten zyn kennis , door ge-
zeilt. Ook hadthy , geduurende zynverblyf in 't Kanaal, groote moeite vloot,

om zyn fcheepen by een te houden: nadien ze zyne ordre niet wel volg-
den. Op zeekeren morgen vondt hy de vloot zoo verftroit » dat veele
fcheepen wel drie mylen van elkandere en van hem waaren vérfteeken

:

en te dier tydt gaf hy te kennen , hoe 'them verdroot dat hy met zulke
moetwillige, (ikverhaalditmet zyne eige woorden) often minden dom-
me Bcvelhebberen

, die als onbevaare luiden te werk gingen, zonder op
bevel of ordre te paffen, op de vyandtlykekuftenmoft kruiden. Midler-
wyl nam 't gebrek in verfcheide van zyne fcheepen toe , enmenzagh van
dagh tot dagh de vyandtlyke zeemaght te gemoet. Hier op riep hy ein-
deiyk den Krygsraadt en zyne Kapiteinen by een : daar overleic werdt
wat men beft zou doen, en Voorts beflooten

, datmen, dewyldevyandt
aan de Ooft en de Weft hun veel te fterk was , en , buiten twyfFel kenniflè
hebbende van hunnen toeftandt, hen t'eeniger tydt zou trachten te be-
fprmgen of t'overvallen , alle vlyt zou doen om met de vloot door de Menb*-

Hootdente loopen, om zich by meerder maght te voegen ; die , onder 't ^oor ^e

beleidtvanden Viceadmiraal Witte Korneliszoon de Wit, voorhandenwas. Hoofden te

Men hadt den achtentwintighften der maandt tydiiig van zyne komfte ^Ruitec
ontfangen

, en den tweeden van Oftober quamen beide de vlooten ontrent voeght
C

Duinkerken en Nieupoort by elkander. De Heeren Staaten hadden
zichby de

goedt gevonden de L. Admiraal Tromp aan landtte laaten, en de vloot /witrcTor.
die te vooren onder zyn gebiedt ftondt , voor zoo veel men die naar nd

j
szoon

tonweer, boven gemeldt, hadtkonnen verzaamelen, in zee te zenden
onder den Vïceadmiraal de Wit

; verhoopende dat hy meer zoude XXXI1 - 747.'

uitrechten, dan Tromp in zyn voorgaande tochten hadt gedaan. Doch
ny was weinig bemindt onder 't bootsvolk , ter oorzaake van zyn hardt
gebiedt: maar dit gebrek

, berispelyk en fchadelyk in een' Overfte,
werdt eenighzins verbeetert door zyn onvertfaaghtheit en dapperheit die
ontrent al zyn daaden bleek. Hem werdt van de Heeren Staaten bèlaft

naadat tk^W
tC V°',gen: g

?
lyk °°k het Piment van Engelandt,

Sponden d.rl^ Pleymuiden moft wyke»> *™ Blaake ordre hadtgezoiiden, dat hy zich naar Askue zou begeven. Doch derwaart zcüen-

de Rnt
P

t

Wm
, ,

ooteSen '
dathy

'

r byeenkoomentvande Wit met iDeu^fm,
de Ruiter niet kon beletten. De vloot onder de Wit was fterk, toen ze

m'

A^r l u
R"lter

I

v^gde
, vyfenveertigh fcheepen van oorlogh. Te

dier tydt begaf zich de Ruiter terftondt naar zyn boordt, daar beftooteii
werdt dat men alle vlyt zou aanwenden om Weft aan te gaan. Voorts
net de Viceadmiraal de Wit , die nu 't oppergebiedt hadt , al de Kapiteinen
van de Ruiters vloot aan boordt koomen, hun ondervraagende aangaande
delyftoght en de geftelteniflè hunner fcheepen. Men bevondr toen dat'er
tien 111 getal waaren

, die gantfeh niet verzien , ofdoor 't lefte gevecht t'ee-
«emaal reddeloos waaren

: eenige waaren zoo lek
,
ofzoodaanig befchaa-

niK?
a

.

a
!
lmaften

' ftengen en touwen, datmenzet'eenemaaionbequaam r ,oordeelde om zee te houden, endierift tedocn. Dies werdt goedtgevon- VcZtytoen aat de gemelde tien fcheepen , nevens vyf branders , die, doorJekheit branders

den zenen
.

met verzoek
, dat men ze ten eerften weer zou klaar maa- oPgeU.
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i6<x ken en dan weer naar de vlagh zenden. Onder ditgetal was het fchip

'deNeptunus, daar de Ruiter op hadt gevochten: voorts de fcheepen van

den Schoutbynacht -Verhaat, en de Kapiteinen Andries Fortuin, Korne-

lis Everfz de Jonge, Jooft Bankert ,
Jakob Sichels ,

Klaas Janfz Zanger

,

(daar Jan Janfz vanderEykopgeboodt) Wagenaar Rombout van

DeRuta der p
J

me en Aidert Pieterfz Qa&oct. De Kommandeur de Ruiter ging

SCsu. toen met zynvolk over op 't fchip Louife, datgevoertvverdtby den Ka-

li^Si PieterMarkufz. Naa 't verttek der tien fcheepen beftondt sLandts

vloot, onderdeWit, in vieremfeftigh oorloghsfchecpen. MaardEngel-

fche zeemaght , onder den Admiraal Blaake ,
was nu fterk ontrent

achtenfeftig fcheepen , doch veel grooter en kloeker dan de Nederland -

fche, en met zwïarder en meer gefchuts voorz.en ,
en ook veel fter-

ker bemant. Zoo dat de Kommandeur de Ruiter ,
overweegende de

geftcltenis van 'sLandts fcheepen, en de fterkte der vyanden groote

Iwaarigheit maakte om iet vangewicht t'onderneemen ,
en de vloot re-

gens zoo ongelyke maght in merkelyk gevaar te fteüeu. Maar de V*.

ceadmiraal de Wit , was van ander verftandt. Dees toonde zich,

toen hy in zee liep, zeer moedig, en nam een opzet om iet groots te

beftaan. Hy was van meening d'Engelfchen in Duins aan te talten,

daar de Kommandeur de Ruiter de voorroghr zou hebben gehadt: maar

zv waaren voor hem reedt, en quamen den achtten van oaober voor

de windt op hem af : zoo onvoorziens ,
dathygeentvdt hadtomkrygs-

raadt tehouden, ook werdthydoor 'trouwe weder belet; daarnochby

quam, datzyne fcheependoordenftorm, d.ehenden voorgaandendagh

overviel, noch vry verftroit waaren : dies liet hy alle de Kapiteinen door

7,sEflaeh een galjoot tot hunnen plicht vermaanen. Daar op volgde 't gevecht ,
dat

van de Wit,
jn |}g„jn der Hoofden gefchiedde, en ten drie uuren naa den middagh

endeRoiter '*_._„ „im Hier hadt de Kommandeur de Ruiter den voor-

^%rr^%^j2te Witdcnrnkldelcoghtl, en dc:Ko«-
deur dc' Wilde d'achterhoede De Kommandeur Kornehs Evertszoon

gfrT' hadtlaft, de geenen, die 'tmeeflvan noode zouden hebben
,
te helpen.

VS& Men ging toen eikanderen met zwaar en licht gefchut fel te keer, tot

12 aroote fchade van beide de vlooten. Doch d Engelfchen hadden tgrootfte

verlies onder 'tvolk, en de Nederlanders ontrent hunne zeilen, en het

llaande en loopende wandt, of touwerk. De Wit en de Ruiter queeten

zich dapper, maar werden in 't kort zeerbeichaadight, zoo dat ze quaa-

lyk konden wenden. De Ruiter hadt veel dooden en gequetften , en vier

fchooten onder waater. De nok werdt van zyn groote raa ofree , en daar-

na de groote ree aan bakboort afgefchooten, voorts het marszeil aanflen-

teren , en het groot zeil t'eenemaal aan (lukken ,
ge.lyk ook zyn draai-

reeps, en meelïe touwerk. Eenige Kapiteinen volgden zyn voorbeelt,

en vochten met onbevreesden moede, maar werden van anderen quaalyk

ingevocht. Sommige hielden zich vry achterlyk, tot dat de duifternis der

nacht het gevecht eindigde , en beide de vlooten noodtzaakte van een te

fchciden met meening om den ftrydt , zoo haaft als het de dagh en windt

zouden toelaaten , te hervatten. Maar d'Engelfchen werden ondertuf-

fchen eelvk zommigen melden , met etlyke verfche fcheepen verfterkt.

ufhartig- Doch' de Hollandtfche vloot was daarentegen ontrent twintig fchee-

SSZ 2

pen zwakker geworden, door de lafhartigheit van zoo veel Kapiteinen,

££& die in 't duifkr van den nacht afdroopen en doorgingen. Doch de Wit

Dewitwii wou desniettemin d'Engelfchen wederom aantallen
, en wendde het

naar hen toe: maar werdt van zommige fcheepen niet gevolght naarbe-
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hooren. Daar op werdt het ftil , en hy feinde d'Opperhoofden der vloo- i6yx,

te ten dry uuren naar den middagh aan boodt, om r/overleggen wat 'er

verder ftondt te doen. De Kommandeur de Ruiter > en Kornelis Everts-

zoon, die naaftbyhem waaren, op zyn fchip koomende , rieden voor-

zichtelyk, dat men 's Landts vloot niet verder zou in gevaar ftellen. De
Heer de Ruiter , dien 't nooit aan moedt ontbrak , oordeelde toen , dat '

een Zeeoverfte den Staat, dien hy dient, zomwyle meer dienft kan doen

met zwichten enwyken, dan met vechten, en voerde den Viceadmi-

raal de Wit de volgende reede te gemoet, Onze fcheepen zyn wel een DeRu jtcr8

myle van den andren verfpreidt: en't zou door dejiilte welvier uuren ,
aaofpraak

of half vyven zyn , eer de voorfte , en wel avondt eer d'achterfte by ^"
t

de

's vyandts gros zouden koomen. Ook zyn de vyanden ons nu veelte magh-

tig, Zy zyn merkelyk verfterkt , wy verzwakt. Zy hebben groot voor-

deel door hunne branders , en d'onze zyn niet bequaam óm dienft te doen.

Onze vloot is flecht verzien van volk. Wy hebben veel gequetjfen en gie-

ken, die. aan y

t fcheurbuik leggen. Twee van onze fcheepen zyn zonder

boeghfpriet : de groote maft van 't fchip Trins Willem u onbruikbaar ,

en veel andre fcheepen zyn merkelyk befchaadight. Hoe zou men V dan
konnen verantwoorden , indien men denftaat van V vaderlandt , met het

waagen van deeze vioote , in meer gevaar ftelde ? Door deeze rede-

nen , liet zich de Wit beweegen om dien dagh tegen d'Engelfchen niet t'on-

dernemen. Doch ontrent den avondt hielclen zes ofzeven fcheepen
,
die

in ly waaren, met den Engelfchen Admiraal en zyne loefwaartfte fchee-

pen noch eenigh fchutgevecht ,
^

doch van weinigh belang : en op den

avondt deeden veele van de Hoilandtfche fcheepen hun beft om de loef

te houden. Maar als men d'Engelfchen daarna met den donker Weft-
noordtweft zagh overwenden , hebben de Hollanders Ooft over gewendt

,

en dreven dien nacht met ftike tot den tienden 's morgens. Toen hieldt

de Wit, die van een' vechtgraagen aardt was, krygsraadt, en verzocht
dat men 't onder de windt zou fmakken. Maaralle de Kapiteinen , zyn
voorneemen merkende , verftonden eenpaarighlyk , dat men d'Engelfchen
niet zoude inwachten : dewyl men te %wak was , en te veelzou waagen :

maar dat men meerder maght moft opzoeken , en ten dien eynde naar
Goereê zeilen

, om daar dordre van hunne Hoogmoogentheden afte wach-
ten. De Wit hadt weinig ftofom deezen raadt , met redenen bekleedt , te-
gén te fpreeken. Hy zagh ook dat eenige Kapiteinen , die by hem waaren
gebleeven

,
zich met hunne fcheepen zeer achterlyk hielden , om wel-

licht aanfehouwers te zyn van een' ftrydt daarze geen deel in wilden heb-
ben

: ook kon hy zich niet verzeekeren van trouwlyk bygeftaan te
worden

, dan alleen van vyftien fcheepen , op 't meeft : zoo dat 'er niet

overig was , dan den raadt van wyken te volgen , 't geen hy deê ; raazen-
de van fpyt , om dat hy zich zoo verlaaten vondt : en dat in zulk een

gelegentheit
, daar hyeen eeuwige glorie dacht te verkrygen voor zich

zeiven, en een groote zeege voor zyn vaderlandt. De vloot dan den ^ot^ln
koers naar de Hollandtfchê kuft ftellende, dreef door deftiltemet kleen naar 't va-

zeil
, en d'Engelfchen volgden op gelyke wyze , tot op den middagh , toen d" 1™^

heten zy 't dryven, en keerden te rugh. Des avondts zaagen de Neer-
ianders heteilandt van Schouwen, en quaamen eerft den derden dagh,
oen dertienden dermaandt, voor Hellevoetfluis. De fchande der Kapi-
teinen, die de vlucht hadden genoomen, was zoo veel te grooter, om
dat er in den gantfehen flagh niet een eenigh fchip aan de zydederStaa-
ten was vergaan, noch veriooren. Want zeker fchip dat reddeloos werdt

I. Boek. £ gC
,
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l6 g-cfchootcn, en zyn maften in den ftrydt verloor, raakteniette minnoch

'

behouden in de Maaze ,
gelyk ook d'andre befchaadigde fcheepen wer-

den geberght. Doch anderen vernaaien, dat 'er twee fcheepen, diemafte-

loos waaren, van d'Engelfchen vechtenderhandt werden verovert, maar dat

*mm*2è die, de Kapiteinen daar uit lichtende en naar Engelandt voerende,

»*nni . wcê r hadden verlaaten, in voege dat ze noch met de vloot binnen quaa-
^. P.7T'- men B de Staaten werdt daarna beAooten, dat men, naa onderzoek

van zaaken , de fchuldige vluchtelingen zou ftratfeii :
ook werdt het on-

'

derzoek aangevangen , zonder dat 'er iet op volghde
:
het zy dat het ge-

tal te groot was , of dat de mecftfchuldigcn te veel voorfpraaks hadden,

De Rmter en dat men daarom den eenen om den anderen verfchoonde. De Kuiter

SvK? quam den zeventienden van de maandt teVliflïngcnby zyn vrou en kin-

gen - deren i Godt dankende voor zyne bewaaring in d uitgeftaane gevaaren

:

Neemt op en nam op nieu een voorneemen van niet meer in zee te gaan en zich

nieueenop-
den dien£ yan >

t Landc t
'

ontrekken. Hy hadt noch de zelve redenen en

hXe
a

b"-zwaarigheden, die boven zyn aangeroert , en die men, zyns oordeels

vcn - zwaarlyk zou te boven koomen. Daar quam nochby ,
dat hy d aigunlt

wordt van en de nydt, de fchaduw van groote mannen en hooge deughden ,
met

zommige kon ontgaan. Eenige Kapiteinen, die onlangs hem gelyk waaren, zwol-
Kapiceinen ^^ ~

^
,Qm dat^ boven 't h00ft werdl geftelt , en poogden zyne

Laat zich hddre faam' met achterklap te bevlekken. Dit vermeerde zyn onluft, en
einddykbe-

. , , afrimft , met zich ftil aan landt te houden, t'ontwyken.

ZTcLc voomaame Heeren, dien'theil des vaderlandts ter harten

doïn
" ging en hem kenden ,

braghten zoo veel gewichtige redenen by
,

en

Kiekten zoo ernftelyk en zoo lang aan , dat hy zich eindelyk het bewee-

Tromp gen om noch een tocht te doen. Ter zeiver tydt begoft men 't ooghweêr
wordt op

re werpen op den L. Admiraal Tromp , die van 't bootsvolk zoo zeer wTas

btdtoTef bemindt, dan de Wit gehaat : die ook gcootdcek werdt dc meefte be-

-sLandts quaamheit te hebbenom over een groote oorlogsvloot te gebieden. Eemgen

tTerT hielden zich ter zaake van zyn voorgaande tochten niet voldaan
,
maar

V

JanE;crts-de meeften oordeelden dat men zyn dienft niet kon ontbeeren. Dies

werdt in'tbeginvanNovemberby de Heeren Staaten goedtgevenden
, de

Ruiter en vloot van oorlogsfcheepcn , die men in 't Goereelche gat en elders ver-

pieterF,°- zaameldeentoerufte, onder zyn bevel te laatenm zee gaan. Ook werden

woTnon- nevens ofonder hem noch eenige Opperhoofden der vloote geftelt f :
te we-

der hem tot
te|1 de Viceadmiraalen Jan Evertszoon, en Witte Korneliszoon de Wit , de

XgetT Kommandeur de Ruiter , en de Schoutbynacht Picter Floriszoon. Ontrent

1 2 Mv. deezen tydt hebben de Staaaten Generaal met een plakkaat , dat den acht-

dSeren fteiivan November was geteekent ,
bekent gemaakt ,

hoe zy Ik; e langs

staaten Ge- l10e meer bevonden , dat de Regeering in Engelandt veele van 's Landts ïn-

"eraa
!

rot
(Tczctencn in hunne zeevaart en koophandel verhinderde

,
en der zeiver

der

V

kooP

S
fcheepen en goederen vyandelyk in zee liet aanranfen, bevechten, inden

vaardy "

grondt fchieten, ofin de havenen van Engelandt opbrengen
;
en dat zy,

*j£Srt* daar tecens willende voorzien , hadden goedgevonden ,
aan alle Schippers

kaaüoek. kooovaatdyfcheepen te verbieden , dat zy uit deeze Landen niet zou-

\t?*'
^

d»tt veriioogen uit te zeilen, buiten, en zonder het groot geley ] by de Hee-

tW rcn Staaten aefchikt naar deen of d'andre plaatzen: ook zich met te be-

geven vande
b
verzaamelplaats^ voor Sint Martyn in Vrankryk, zonder

Destaaten ^ daar met behoorlyk gcley afgehaalt te woraen
,
op verbeurte van t

Generaal ™ r i „^^^«««n dien Niet lang daarna werdt den Heeren Staa-

^fc&^ïSiï?**» Sta-*» dc Ru.rer velheide

SSÏÏP moeylykhedcn uit wangunft waaren aangedaan
,
die zoo verre gingen ,

dat

Early European Books, Copyright© 201 1

Images reproduced by courtesy of Konink



L ADMIRAAL DE RUITER. ft

hy door iemandt van 's Landts Kapiteinen in duel , of tot een tweegevecht , 1652,,

zoude zyn gevordert. Op dit bericht werdt ter vergaderinge van hunne

Hooghmoogentheeden den negentienden van November goedtgevon-

dcn, aan de Heeren Raaden ter Admiraliteyt in Zeclandt dooreen' brief en

te verzoeken
s
dat ze ten fpoedighfte kennis van die zaake zouden nee- Cere en ge-

inen, enden Kommandeur de Ruiter in zyn aanzien, gezagh ,
achting «ghte

en eere handthaven ; en voorts daar innc ordre (lellen naar behooren.

Men zondt ookeenaffchrift van dit befluit aan den Heerede Ruiter , om
tot zyn naarrichting te (Irekken. Daarna werdt by de gemelde Raaden

ter Admiraliteit aan hunne Hooghmoogentheden met een' brief f bekent 1 18 tfov>

gemaakt , dat wel eenige moeilykheit tuffclien den Kommandeur de Rui-

ter, en een van 's Landts Kapiteinen was voorgevallen , dan dat korts

diaraan alles ter neder was geleit. Weinig daagente vooren, den twee- En belaften

entwintighften der maandt , hebben hunne Hooghmoogentheden bcfloo- J^J^
ten den L. Admiraal Tromp te beveelen ,

dathy den Kommandeur de Rui- een Esqua-

ter bevel zoude geven over een Esquadre der vloote. Dit werdt korts
J[*o ê

daarna , toen de vloot in zee was geloopen , naagekoomen
,
gelyk te zien ftenen ,

is uit den volgenden Liftbrief, aan de Ruiter gegeven.

Marten HarfcrtsyoonTromp , Ridder, en L. Admiraalover Hollandt J^'^
en fVefivrieflandt. Alzoo haare Hoogh. Moogh. de Heeren Staten Gme- gegeven

,

neraal, my
,
byrefolutie van den twec-entwintighfteT)ecember laatftle-™™X*

den , hebben gelieven te gelaflen : ik wilde den Kommandeur Michicl de van wic

Ruiter met een Esquadre onder onze vloote voorzien , zoo is V dat wyden Cornelife

zehen Kommandeur de Ruiter {achtervolgens de vcor'gemelde re\(oh-\
£bi^£|

c

tie) by dezen verdoeken , en laften , over het Esanadre van den Vice-

admiraal Witte Komeliszoon de Wit , als Opperhooft te kommanderen,
alzoo de dien

>ft
van den Lande H zelve ten hoogften isvereijchende.

Gegeven onder onze handt en zegel in 'tfchip Brederode,

dezen vi. December 1652.

M. H. TROMP.

De Viceadmiraalde Wit, in wiens plaats de Ruiter ge (lelt werdt , wa3
dooi- ziekte , aan landt gebleven. D'oorloghsvloot onder den Heer Tromp
bevondt men fterk te zvn ontrent tfeventig oorlogsfcheepen van den Staat,
en drie vand'Ooftindifchemaatfchappye , behalven de branders en 't an-
der kleen vaartuig. Doch van zonrmigen wordt aangemerkt , dat de vloot
meeft beftondt uit gehuurde fcheepen, Spaans-en Straatsvaarders , en
cenigc fluiten, meer dienftig tot de koopmanfehap dan tot den oorlogh

,

en tot verweering dan om afbreuk te doen. Ook begoft men om deeze
reeden eerlang te dringen op het bouwen van dertig nieuwe en kloeker

oorlogsfcheepen j . By deeze vloot hadden zich ontrent drie hondert Jhj» ;**

koopvaardyfeheepen gevoeght , die Tromp, volgens zyn laft, moft ge- xxxu ^
leiden tot de kaap van Lezard, enEngelandts einde. Maar deü tienden >/

4

6
°J*|;

van December zagh hy d'En^elfche oorlogsvloot, onder 't gebiedt van
]Sh

den Admiraal Blaake, in de Hoofden, tuffchen Doeveren en Folfton
,

h

z^*£
dicht onder 't landt, leggen, en begoft naa denmiddaghmethunfehut- re

y
n>

oeve"

gevecht te honden. In 'dchieten liepen beide devlootcn Weftwaart over
to ' by de Singels, daar d'Engelfchen niet boven konden komen. Waat
op de Nederlanders

, tegens hén aanwendende , ten drie uuren naa mid-
dagh met hun ineen fcherp gevecht raakten. Doch een groot gedeelte der

HoÜandtfche vloot konby den (Irydt niet koomen. Dies quamaldelafl
op den Viccadmiraal Jan Evertszoon, den Kommandeur de Ruiter , en

E % wei-



3
6 HET LEVEN VAN DEN

,

i6tz weinige anderen , die by hen waaren, aan. Doch Tromp (tondt hun

trouwlyk by , en ley een Parlements fchip met vierenveertig (lukken aan

boordt , dat hy veroverde , en Jan Evertszoon nam een fchip met zes-

endertig {tukken. Aan dezyde der Staaten raakte Kapitein Juinboi, door

zyn eigen vuur, meent men, aanbrandt, en verdronk met een deel van

zyn volk. Doch dat gefchiedde naa den flagh tegens den donker. Weinig

tydts te vooren nam Blaake de vlucht met zyn gantfche vloot naar den

Teems. De Ruiter, voerende toen het fchip genoemt het Lam, met vier-

endertig (tukken ,
droegh zich in dit gevecht , naar zyn gewoonte ,

dapper

,

enholp, nevens den Viceadmiraal Jan Evertszoon, den Admiraal Blaake

naar den Teems dryven. Ook plagh de Ruiter federt te vernaaien , dat

d'Engelfchen toen der maate waaren befchadigt , dat de L. Admiraal

Tromp, indien hem noch tien oftwaalfvan 's Landts fcheepen hadden ge-

holpen, naar alle waarfchynlykheit de gantfche vyandtlyke vloot zoude

hebben geflaagen. 'S daags naa 't gevecht veroverde Kapitein Baftiaan

Senten van VlhTingen een Parlements fchip van Pleimuiden , dat zesen-

dertig (tukken gefchuts voerde, en de Kapitein Joris van der Zaan nam

ter zelve tydt een Engelfch koopvaardyfchip , koomende van de Kondaat

,

met vygen gelaaden, met veertien (tukken en twee-entwintig mannen.

De L. Admiraal was toen , naa 't wyken van Blaake , meefter in zee ,

en de koopvaardyfcheepen hadden nu een vrye vaart naar Yrankryk,

en om de We(t. Hy braght hen daarna in den bocht van Vrankryk

,

en voorts by 't eilandt Ree: daar veele fcheepen uit de Middelandtfche

zee, en van elders, ook de wyn-en zoutfeheepen , dieinHollandtt'huis

hoorden, zich, door ordre van den Staat, onder de (terkte van fint Mar-

tyn verzaamelden ; om met den eerften , onder de vlagge en 't geley van

den L. Admiraal , door de Hoofden te zeilen , en naar 't vaderlandt te kee-

Toelegh ren Ontrent deezen tydt waaren de Regeerders van den Staat in eenige be-

wenïifen, kommeringe ter zaake van zeekeren toeleg der Engelfchen
,
hun ont-

om de aekt Zeker perfoon, hier niet te noemen , die den Staat gunltig was,

wen
p
5

e

"êe- had den negentienden van O&ober, door den Heer Jakob Veth, te dief

iieeden en tydt wegens Zeelandt in de vergadering van hunne Hooghmoogenthe-

lanTen^ <*en voorzittende , den Heeren Staaten by gefchrift in 't heimelyk be-

staat met kent gemaakt, dat d'Engelfchen voorneemens waaren de fcheepen, ha-
VU

verbrfn-
vens ' en zeefteeden der vereenighde Provinciën met zekre vuurtuigen.

d
e

en

e

en?e" daar hy d'afteekeninge van voortbraght, te verbranden en te vernielen,
verdelgen. ^jen z0UCJe door die vuurtuigen , in Hollandtfche en Hamburshfche fchee-
Uit het Re- r . ,

o
. J- • J 1^11

gijier der fe- pen gemetfelt , mynen laatenfpnngen , die in de voortydt, als de viooten

erete Refoiu- uit derzee zouden zyn, en in de havens leggen , hiinne werking zouden

«r^jir"doen: waardoorde brandtftichtersvoor hadden , nietalleende icheepen,

gaiden. havens , en een groot getal der inwoonderen te verbranden en te verdel-

gen , maar ook d overlevenden tegens hunne hooge Overheden te verbitte-

Ordre by ren. De Heeren Staaten , dit verftaan hebbende ,
naamen d'ontdek-

de Heeren ] m̂a in zoodaanige achting , dat ze beflooten , de Provinciën , die ter

fe

a

CnTe-
aar

zee handelden, daar van kennis te geven; met verzoek, dat men 't ook

ftdt

05 gC

de zeefteden , tot hunne waarfchouwing en naarichting ,
zou bekent maa-

ken. Ook werdt goedtgevonden , dat daar van mede kennis zou wor-

den gegeven aan alle de Raaden ter Admiraliteit ,
en aan de Beftierders

iDMn- fder fcheepsuitruftinge, mitsgaaders aan den L. Admiraal Tromp, den
rm Viceadmiraalen of Kommandeuren , en den andren Opperhoofden van

's Landts viooten : met lalt en ordre , dat zy alle aankoomende fchee-

pen, ontrent de havenen, reeden, zcegaaten, viooten en fcheepen van
r den



den Staar , met naauwe opmerking en naar behooren zouden laatèrt on-

derzoeken^:; fchoon dar de zelve met hout ofandre waaren, geeneuir- %yïfiten*.

gezondert
, moghten gelaaden zyn : en daarenboven , dat men de

vlooten , zoo van koopvaardy-als oorlogsfcheepen , in de havenen , in

de zecgaaten , en op de reeden , ook in de zee leggende , zoo verre van
elkandere zoude affcheiden, en doen affcheiden , als eenighzins doenlyk
en dienftig zou zyn. Voorts is goedtgevonden , dat men alles geheim
zou houden , en dat de fchriften van den ontdekker (wiens naam men
op alle wyzen zou verborgen houden) in de geheime kaflè van hunne
Hooghmoogentheedeh zouden worden bewaart. Men zondt ook een af-

fchrift van 't gemelde befluit aan den Kommandeur de Ruiter; daar ver-
der

, myns weetens , niet op volgde : het zy dat d'aanleggers van deezen
aanflagh van voorneemen veranderden ; of dat ze > gewaar worden-
de watordre daar tegen werdt beraamt, lucht kreegen van 't ontdekken

»

fen zich ontzaagên dien gevaarlyken toeleg in 'twerk te (tellen*

E S HET
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1^3- HET L E* V E N
VAN DEN HEERE

MICHIEL DE RUITER,
Hartoe, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

ö
Hollandt en Weftvrieflandt.

TWEEDE BOEK.
let oorlogh tuflchcn de twee vermaardtfte volken die

ï ooit zee bevoeren ,
d'Engelfchen en de Hollanders

,

tmet hunne bontgenooten, zoo ongelukkighlyk ter we-

f derzyden in den jaare m dc lii aangevangen hadt ui

K den jaare m dc lui , daar ik nu in treede , een ellendigen

) en Moedigen voortgangh. D'Engelfchen ftreeden nu

D'Engei- onentlyk om de meefterfchap der zee , en de Hollan-

dt
C

öm? ders voor de vryheit der zeevaart. Maar Godt de Schepper en Opperheer

gcbiedcder ^heele werelt wou nooit gedoogen dat de watteren ,
die ten nutte

zee, de Hol- & . r] rrnfrhawcn van een enkel volk zouden worden
landenvoor van alle mcnfchen zyn gelcliaapen, van een en

dcvryheiÉ bemaghtight ; en dat men een zaak , welker gebruik allen vo ken toe-

tarr komt" onder weinigen zou verdeden. Ook fchynt het ten hooghften on-

uitwei- reedelyk te zyn , indien iemandt het geen, dat door inftelling der na-

ding over 't

tuure efl overeenftemming der volken, aan anderen niet min toekomt

£Vr

dan aan hem, inzulker voege naa zich neemt, dat hy anderen des zelfs

allen volken _ebruik ontzeit daar het , al wierdt het fchoon toegeftaan ,
niet min-

toekomt. ^ u ^ dan het te voorenwas. Dus is 'tookgeleegen

met het benecmen van 't gebruik der zee, die, zoo wel als de lucht, on-

bevatbaaris, en van niemant , met uitfluiting van anderen ,
kan ge-ei-

gent worden , maar voor allen gemeen blyft , zoo tot de vaart
,

als tot

de vifichery 'T is waar dat in d'oude en laatere eeuwen volken zyn ge-

vonden die de zee voor anderen poogden te fluiten, en hun den koop-

handel en vuTchery te beletten : maar 't viel (gelyk van een geleerdt

Schryver wordt aangemerkt) gemeenlyk quaalyk , en tot hun naadeel uit.

veeien die De meefterfchap der zee, die de Kretenfers zich aanmaatighden ,
kon-

hZ&wn detl de Lydiersnict verdraagen: en om de zelve oorzaak ftelden zich de

over de zee pelasgen tegens de Lydiers ; de Rhodiers tegens de Pelasgen; en de

Honden , piirygen tegens de Rhodiers ; die van Cyprus tegens de Phrygen

;

hunW* cn de Pheniciers tegens die van Cyprus. Doch toen de Phemciers

— > f-

zich aegantfche zee envilTchery toe-eigenden , en die aan anderen ver-

booden hebben d'Egiptenaars , cn daarna de Milefiers, dievan Karia,

Lesbos' Phocea, enKorinthen, de zbe ingekreegen Als het volk van

Lacedemonoverde bygelege zee zocht te heerfchen ,
begoften d Athee-

ners te ftouter te vaaren, en ftelden den Lacedemoneren
,
en ook aan

die van Edna wetten. Toen die van Tyrus de geheele zee zoo ver

hunne fcheepen voeren , onder hun gebiedt trokken werden de Kartha-

aers Afrikaanen en Siciliaanen opgewekt ,
om ook te vaaren daar de

Tvri'ers voeren. DezeemaghtderKarthageren , die den Romainen paaien

ftelden hoe ver dat ze vaaren zouden, werdt van de Romainenverbroo-
Ken.

nemen af-

ftaan.
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ken. Uit deze oorzaak ontflondt d'oorlogh tuflchen d'AtheenersenMe- 1653.
garenfers

, die zich beklaagden , dat die van Athecne hen , tegens hetge-
gemeen recht, uit hunne havenen flooten. Voorts leerde de voorgaande
eeuwe hoe zuur het den Koningen van Spanje opbrak, dat ze den Hol-
landeren de vaart op Spanje en Portugaal verbooden : toen hun dat noodt-
zaakte hun geluk elders te zoeken , daar hunne vaart naar d'Indien op
volghde

: 't geen oorzaak gaf, dat men den Spanjaarden d'ingebeelde mee-
fterfchap over d'Indifche zee betwiftte , en hun veele eilanden en vaftighe-

den in die geweiten des aardtboodems ontweldigde : zoo dat iemandt
met reden zeide, Dat de geenen die d'aarde en zee voor zich zelve al-

leen willen behouden , in
}
tgemeen beide verliezen , en dat door de heer/ch-

zucht der maghtigen, d'onmaghtigen uit wanhoop ftout worden. Zelfs 2elft*Ën»

d'Engelfchen , die nu den Nederlanderen de zee poogden tc beneemen , weerden
1**

waarenvoordeezen , toen ze met anderen te doen hadden, van een an- ecrtydts dat

der verftandt, en verdeedigden devryheit der zee. Want toen de Span- „eeTcuvry
jaarden in den jaare m d lxxx zich over den toght van den Engelfchen zee- was.

overfte Francois Draak rondtzom den aardtkloot, en ook in d'Oftindien,
t'hunner fchade gedaan, grootelyks beklaagden, werdt hun door d'En-
gelfchen geantwoordt , datze met hunne trouwloosheit en wreedtheit te- tnu«nm
gens d'Engelfchen, dien ze

,
tegens 't recht der volken, den koophandel

j
,

'' LXXI -

verbooden
, ^ich dat quaadt op den hals haddengehaalt f. Ook beweerden mfim^.

ze toen , dat hetgebruik der zee , zoo wel als van de lucht , aan allen 4* «• ^eook

gemeen was \. En als ze daarna in den jaar mdc met de Deenenin ver- ch^kZ't
fchü raakten over het {tuk der viiTcherye

, zeiden 2e onder anderen , UvZlande
dat de vermaardtfte Rechrsgeleerden oordeelden , dat de zee door *t recht ^onir'&ime

der volken vry en gemeen was, en door geen Trins kon verbooden wor- fffi*'den% Dan nudceden ze zelfs 't geen ze tevooren van anderen niet wil-
den lyden Maar deeze uitweiding vervoerde my buiten den ftreek der^T^
zaaken

,
dien ik nu zal hervatten. De L. Admiraal Tromp was met

'sLandts oorlogsvloot, na dat hy eenigen tydt in 't Kanaal hadt gekruift
, ?!SfJL

enopzommigefchecpen, uit Hollandt komende , hadt gewacht , in t
begin van Februarius by'teilandt Ree voor fint Martyn aangekomen, om
dcNederlandtfchefcheepen, aldaar vergadert , afte haaien. Hier lag hy
zeven daagen

,
en ging toen onder zeil naar 't vaderlandt

, hebbende on-
trent tweehondertenvyftig koopvaarders uit verfcheide gewetten onder zvngeley en hoede. Doch den letten van de maandt ontrent Poortlandt,ofdwarsvan lint Andnes andt koomende , zagh hy d'Engelfche oorloasvloot on-der t gebiedt van den Admiraal Blaake , daar hy naar toe zeilde ,Ooftzuidt-
ooit aan, (de windt was Noordtwell) en ontrent ten tien uuren voorden
middagh by quam. Hier ontflondt toen een fcherp gevecht 'Twas om
of koopvaardyfeheepen te doen

; die Blaake zocht te neemen , en

j
romp te befchermen. De vlooten waaren zoo haaft niet onder elkan-

ders gefchut gekoomen , of Tromp wende zich naar Blaake , die met laadtmE
n zesendertigh ponders van verre op hem afblies. Maar Tromp wacht-^ Blaa"

te tot dat hy op een musketfehoot by hem was. Toen wendende
, en Tromp.

Blaake op zyde koomende, lotte hyzyn gantfche laag, en in der yl zich
omkeerende

, gaf hem noch eens de laag op de zelve zyde , en voorts
omloopende

Saf hy hem de derde laag op dandre zyde. Waar dooreen
januncrlyk gefchreeu onder d'Engelfchen werdt gehoort. Sedert vocht
öiaake niet anders dan van verre , en al wykende. De Kommandeur de
Kuiter hadt 's nachts gedroomt, dat hem een voogel op de handt quam
zitten, maar dat die, als hy ze met d'andre handt meenden te grypen,

wegh
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i6c3. we^li vloogh. Ziende daarna d'Engelfche aankoomen , zeidehy, 7^ daar

den vogel, daar ik van droomde. In den flash raakte hy in'r gevecht

met een groot Engelfch fchip, dat vierenveertig (tukken en hondertfcventig

mannen voerde , de Profperiteit of Voorfpoedt genoemt. Doch groote

fchaade lydende door 't Engelfch gefchut, befloot hy 't vyandtlyk fchip

aanboordt te leggen en t'enteren , daar zich de zynen willigh toe toon-

den. Hier op overfpringende, werden ze zoo manlykontfangen , dat ze

terftondt te rugh moften, en in hun eigen fchip weeken. De Ruiter dat

ziende, liet de moedt niet vallen , maar riep tot zyn volk
,
Mannen ,

ditgaat niet aan. Eens daar in ,
altydt daar in. Sa luflig weer over.

Hier op fprongh men weer over, en 't fchip.werdt in 't korte verovert,

doch daarna, toen de Ruiter, door de lafhartigheit van anderen , met

zich zeiven genoegh te doen vondt, en op den prys niet kon paden, vcr-

Hy wordt laaten of hernomen. Hy werdt van meer dan twintig fcheepen omrin-

gen onf
1

"

gelt >
daarhy, de Viceadmiraal Jan Evertszoon hem te hulpe koomen-

cingêir, en de, gelukkighlyk door floegh. Voorts vocht hy langen tydt ,
nevens Ka-

door'" Pitein Kornelis Adriaanszoon Kruik van Schiedam ,
voerende 't fchip den

vecht met Struisvogel, en Kapitein Ifaak Sweers van Amfterdam , tegens zeven groo-

Kruik ca te Engelfche fcheepen , en daar onder den Viceadmiraal Willem Pen

,

genTwven , die al krengende naar 't eilandt Wicht liep , ook werdt een ander En-

en daarna gelfch fchip mafteloos wegh gefleept. Daarna quaamen noch vier of vyf

Sbh" verfche Engelfche fcheepen op de Ruiter, Kruik en Sweers af
,

daar ze

fcheepen. tot ontrent den avondt tegens ftreden , zonder van iemandt ontzet te

werden. De L. Admiraal Tromp floegh dien dagh door en door d'Engel-

fche fcheepen, die hywel een myle wydtte in drie hoopen vanelkande-

Kruikson- ren verftrooide. Midlerwyl hadt Kapitein Kruik met het fchip den Struis

gelukkige nocj1 eenigen tydt tegens verfcheide Engelfche fcheepen gevochten , een

digheiT

06
"
der zelve in den grondt gefchooten , en zich 200 lang geweertals hy

volk hadt om te vechten. Maar eindelyk zagh de L. Admiraal Tromp dat

dit fchip mafteloos , en in ly verlaaten lagh. Hier op riep hy tot de zy-

nen, Zyn 'er %ulke fihelmen in 's Landt s vloot

e

,
die zulk een' braaven

krygsman zoo laaten vermoorden. Daarna beval hy den Kommandeur Gi-

deon de Wildt hem te bergen. Deeshadt tot dien einde al een touw aan 't

fchip vaft, maar de ftilte was te groot om het wegh te fleepen. Hy berg-

de alleen zommige matroozen , clie in zyn fchip fprongen. De Struis was

toen vol bloedts, en over al zagh men dooden'of gequetften. Daar .laa-

gen , behalven de gequetften , wel tachtig dooden langs het fchip ver-

ïpreidt. Van veertig Schiedamfche matroozen , alle beneden de twintig

jaaren, waaren maar drie overgebleven. D'Engelfchen hadden 'er in ge-

weeft, en begoften't te pionderen, maar verlieten 't: vreezende dat het

terftondt zou zinken. Toen dreef het, als een leêge romp , zonderzei-

len , tot dat het d'Engelfchen 's anderendaaghs byna zonder volk vonden

,

Dapperheit
en naar Portsmuiden fleepten. Kapitein Poort trofeen groot Engelfch fchip

enSwS dat het zonk , en werdt van twee andere zoo onder waater geraakt
, dat

hy, vreezende te zinken, Sweers te hulp riep. Hier op quam hem Sweers

recht voor den boeg , toen de twee Engelfchen noch nevens hem laa-

gen. Hier door verwarden die vier fcheepen in elkandere , en Poorts

fchip op zyn zyde vallende, zonk te gelyk met een van d'Engelfche

fcheepen, veel van zyn volk zich bergende op 't fchip van Sweers. In

'dit gewoel werdt Poort door een gefchutkoegel en fplinter aan zyn mid-

del zwaarlyk gewondt, en men zagh dien Heldt, zoo nederftortende

,

met den fabel in de vuift , den zynen noch moedt infpreeken ,
tot dat

hy
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hy in een oogenblik met zyn fchip en d'andere gequetften van de zee 1653.
w erdtingczwolgen. Sweers hadtondertufTchen een van d'Engëlfche fchee-

pen
, die by Poort laagen , zoo doornagelt dat het.ook te gronde ging.

Toen kreeg Sweers vier Engelfchen aan boort , die Rem insgélyks in
d^

c

J^
den grondt fchooten , doch hy bergde zich , met zyn overig volk , in

gefchootcti

d'Engëlfche fcheepen, en wilt daarna , te Londen koomende, engoedt engevaü-

Spaanfch fpreckende, zich voor een Spanjaardt uit te geven. Hy verftak
gen '

zich onder 't gevolg van den Spaanfchen Gezant , en raakte door zyn
gunft en behulp in Vlaanderen, en van daar in Hollandt. Dit's de zel-

ve Sweers, die naderhandt Viceadmiraal van Hollandt, onder den zee-
raadt van Amfterdam

,
geworden , in verfcheide gelegentheden zyne man-

haftighcit toonde. Kapitein Kleidyk van den Bfiel ohtfiiig ten zeiven Kieidyks
daage de laag van drie groote Engelfche fcheepen , en dus behardt leg- en Rege-

gende
, quam de Zecuwfchc Kapitein Regemorter tufïchen hem en een

der Engelfchen, op zyne zyde leggende,
1

in booren: zoo dat Kleidyk, dightih

aan d'eene kant ontzet, den Engelsman aan d'andere zyde in den grondt
Ichoot. Maar korts daarna trof hem 't zelve ongeluk. Doch hy en zyn
volk bergden zich op een wonderbaare wyze : want zy raakten meeft
alle op het Engelfch fchip, dat aan Regemorters zydelagh, en Vandaar
fprongenze in der ylover in het fchip van Regemorter, die mèt dertigh
ofveertigh van zyne matroozen wTas doodrgefchooten. Dies nam Kleidyk
hier 'tbewindt aan , en moedigde 't volk met zulke dapperheit, dat ze
op dien Engelsman zoo vuur gaven , dat hy afweek , en korts daarna mei"
groot gehuil zonk, zonder dat 'er een eenigmenfeh van werdt geberght.
Het fchip van Kapitein de Munnik van Rotterdam werdt ontrent dietydt
verovert, en'savondts verbrandt. Ten zeiven daage raakte de Kapitein
Aart van Nes

,
den L. Admiraal Tromp volgende , in 't midden der Wan-

den, enqueetzich dapper. Hy meende een Engelfch fchip , dat aan ly
was

,
aan boort te-klampen , maar 't hicldt af, en toen gafhy 't de laag ; eii

hep naar een ander, daarhy desgelyks vuur op gaf. Ookiloeghhyeeni-
gen tydt regens de twee Engelfche Viceadmiraalen van de blaauwe ent
witte vla-ge. Daarna

, ziende dat de Ruiter onder vier of vvf Engelfchen
lagh

,
liep hy

,
nevens den Kommandeur Balk

, derwaarts 't zyrier hulpe
Hier werdt wedei zydts wel vinniglyfc gevochten

, tot dat het d'Engcl-khen om deWcft leiden. Toen wendde het van Nes om de Ooft- na-dien hy al zyn gevulde kardocfenhadtverfchooten, en weer andere met

aanfLT, fu'
V°°? V**?* boe&fPriet ™o dicht aan den lieven

h£fc£ tI t

?

0te
? 1 dath

y claar *ccn wanS °P ko» leggen om ze tétal ellen De Schoutbynacht Pieter Floriszoon lag eenigenTtvdt tuflehen
zes Engelfchen en verdaadigde zich dapperlyk , tot dat hem de L. Admi-
raa Iromp te hulp quam, en ontzette. Ook toonden de Kommandeur dc
wildt

,
de Kapiteinen Joris van der Zaan , Kampen en andere Bevel-

hebbers, hunne kloekmoedigheid Kapitein Schelte Wiglema vloog , na
langyechtens

, met al zyn volk in de lucht. Dan eenigen melden dat hy

,

tuiichen twee Engelfchen beklemt , en geen andre uitkomft ziende , door
een overmaat van moedt zelfden brandt in 't kruidt ftak , en zoo zich zei-
ven en zyne vyanden met even fchrikkclyk een' op-en nederfprongdorft
ombrengen. Maar 'tzal milTchien zommigen vremdt voorkoonien, dat
ncr ecnige byzondre voorvallen zoo ftuksgewys worden verhaalt. Dan

j
tc wcctcn

> dat ik van de Ruiters bcdryf niet kan fpreeken
izonder met eenen gewagh te maaken van andre dappre mannen , die

hem inde zeeüaagenverzelden, en hun deel hadden in d'eere der kloek-
II Bock. v Mna
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wKet moedigheit, en bevochte glorie : inzonderheit van zulke die hun bloedt

en leven ten dienfte van hun vaderlandt opofferden , welker lof de Hi-

ftorie zonder ongerechtigheit en ondankbaarheit , met geen ftilzwygen

kan bedekken. Naa al dat vechten, boven verhaalt, hadt de Komman-

deur de Ruiter op zyn fchip over de dertig dooden ,
en noch meer gequet-

ften Al zyn maften en zeilen waaren merkelyk befchaadight. Zynvoor-

fteng werdtafgefchooten, envoorts alles aan ftukken en reddeloos zoo

dat hy byna |een zeil kon voeren- Ook gingen toen noch verfcheide

fcheepenterwederzydetegronde. Wyders werdt aangemerkt ,
datdEn-

eelfchen in dit gevecht meeft naar 't rondthoudt wandt en zeilen en

minft in 't hart der fcheepen fchooten. Ontrent ten vieruuren naa den

middaah zagh de L. Admiraal Tromp , dat ontrent zesentwintig van

zvne Kapiteinen zich van den windt dienden, om uit het gevecht te raa-

ken en dat etlyke van de befte Engelfche fregatten zich naar de koop-

vaardyfcheepen begaven, die onder zyne hoede waaren. Men meent dat

d'Engelfchen voor hadden , al de Koopvaardyfcheepen de maften at te

kappen (op dat ze niet zouden konnen ontkoomen)en die dan naa t ge-

vecht wegh te fteepen. Doch Tromp droeg zorg voor de koopvaarders

,

die men anders binnen weinig tydts zou hebben genoomen. Hy begaf

zich derwaart en verjoeg d'Engelfche fregatten. Hier meê nam de ftrydt

van deneerften dagh met den ondergangk dcrzonne een einde. Den vol-

genden nacht dreef 's Landts vloot door ftilte ,
en elk was doendeom zyne

fchaade te herftellen , en zich weêr klaar te maaken S anderendaaghs

,

deneerften vanMaart, liet de L. Admiraal de witte vlag waajen, eniein-

de d'Opperhoofden en Kapiteinen aan boordt, hen alle vermaanende, dat

ze zich alsdappre mannen naar behooren voor 't vaderlandt zouden quy-

ten. D'Engelfchen volgden 's Landts vloot van achteren , en 't gevecht

werdt 's morgens ten tien uuren, drie mylen ten Noordtweften van 't

eilandt Wicht hervat. Te diertydt hadden d'Engelfchen 't voordeel van

vecbtvan den windt , zonder datze in'taankoomeneeneenigfchipderNederlandt-

SïïT fchevloote aan boordt klampten. Dochzy fchooten gelyk s daaghs te

,m2U: Vooren, weêr meeft naar 't rondthout ,
wandt en zeilen. De L. Admiraal

Tromp hadt's Landts vloot in de forme vaneen halve maane gefchikt,

om de koopvaarders binnen die halve kring te befluiten en te befchermen.

Hier zochten d'Engelfchen, tot zes maaien toe, te vergeefsjn te bree-

ken, omeenige fcheepen af te fnyden en te neemen. In deezen ftrydt

hebben etlyke Kapiteinen het plichtverzuim van den voorgaanden dagh

verbetert, en zich trefFelyk gequeeten. De Kapitein Aart vanNeshieldt

zich zoo dicht bydenL. Admiraal, dathy hem zomwyl kon beroepen,

en holp het vyandtlyk geweldt met fchutgevecht manlyk afvveeren. De

DcRuiter Kommandeur de Ruiter , die toen weêr nieuwe proeven zyner dapper-

«fcpper
'

heit gaf , en geduurende 't gevecht laft ontfing, dat hyzich ontrent den

vechtende, Admiraal zou voegen, raakte wel diep onder de vyan.den , en werdt

[chXe'n van alle kanten zoo fel befchooten, dat hy zich naa den middagh niet

men fteIt
langer kon wenden noch keeren. Derhalve beval de L. Admiraal Tromp

"pte den Kapitein Jan Duim, dat hy de Ruiter zou treilen, of met een tou

floepen.
fleeoet/ Niet lang te vooren werdt de Heer Tromp gewaar dat de

koopvaarders den^koersZuidtooftftelden, en liet hun daar op door den

Kapitein Aartvan Nes, derwaart zeilende ,
aanzeggen datze Ooft ten

noorden, en Ooftnoordtooft zouden heenen loopen
, den rechten koers

naar de Hoofden. Van Nes verrichtte zyn boodtlcliap
, en beval hen ,

dat

zc meer zeil zouden maaken. Doch zy quaamen traagby
, en verzuim^

Het „
vecht van
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den dien raadt te volgen: 'tgeen den Engelfchen gelegentheit gafóm ee- 16$^
nigenvan hun, met twee oorlogsfcheepen , af te fnyden. Een der zelve

onder 't gebiedt van Kapitein Jan le Sage , werdt naa manlyke tegenweer

verovert. Toen zyn ook eenige »
zommigen zeggen tien of twaalf *

koopvaarders genomen : d'andere werden ontzet , of bergden zich onder

d'oorlogsfcheepen, enzommige vlooden naar Havre de Grace , daar ook

twee reddelooze oorlogsfcheepen hecne liepen. Ontrent het ondergaan

der zonnc raakte noch eenEngelfch fchip in den brandt, en toenfeheid-

den de twee vlooten van elkandere. De Nederlanders gingen Ooft ten

noorden aan , en de windt woey uit den Weftnoordtweften met goede

koelte. Doch ter zeiver tydt gaven veele Bevelhebbers den L. Admiraal

te kennen , dat ze hun meefte kruidt hadden verfchooten , en niet in (laat

waaren om denvyanden langer tegen te ftaan. Hy beval hen , dat ze zich

byde koopvaarders zouden houden , en goedt gelaat toonen: als of ze

daar waaren om hen te befchermen. Voorts werdt , zoo veel moogelyk

was, alles bereidt tot een derden ftrydt, dien men verwachte. Met het

aanbreeken van den volgenden dagh zagh men d'Engelfchen ontrent een

myl achter 's Landts vloot , daar ze weer op afquamen.Ten dien daage , den Het ge-

tweeden van Maart
,
ging de L. Admiraal Tromp (die ,

zyn reis vorderen- ^
c

n
h
^e

v

r

a

d

"
h

de , nu op de hooghte van Bevczier was gekoomen ) weêr regens d'oor- dagh.

logsvloot der Engelfchen aan , hun 't hooft biedende met groote kloek- * Maar*

moedigheit, en kleene maght: want hyhadt flechts vyfentwïntig ofder-

tig fchcepen onder zyne vlagge, die noch eenig kruidt, koegels en an-

dere oorlogsbehoefte over hadden, om op de vyanden los te gaan. By
d'anderen was gebrekvan alles. 'T was weêr 's morgens ten tienen toen
de vlooten aan elkandere quaamen. Hier werdt op nieu ter weder zyde
fel gevochten, zonder dat d'Engelfchen veel voordeel wonnen. D'En-
gelfche Viceadmiraal der blaauwe vlagge braveerde den Hollandtfchen

Admiraal cenigert tydt met kartoufchooten. Maardees , hem inwachten-

de zonder fchieten , gafhem , toen hy zoo naby was dat het gefchut recht

raaken kon , eerft d'eene en daarna d'andere laag , hem zoodaanig in 't

hart van 't fchip treffende, dat hy, wel doornagelt", moftafwyken. Doch
terwyl Tromp zich zoo queet , deeden etlyke Kapiteinen hun beft om te

loopen. Ook moften eenige door 't verfchieten van hun kruidt afwenden.
Het fchip van den Kommandeur de Ruiter was in den aanvang van dit p^0^ 1 »

gevecht noch aan den Kapitein Jan Duim , die hem treilde of met een fk%tta-
tou fleepte, vaft: doch echter vocht hymet ongemcenemanliaftigheit, de >

werdc

en deed den Engelfchen veel afbreuks: maar hy werdt door 'tvyandtlyk JSS?
gelchut t'eenemaal reddeloos gefchooten : zoo dat hy niet langer zeil gefloten,

kon voeren aan zyne maften. Daar bleef aan zyn fchip byna niet ge-
heel. Hy had nu twee-enveertig gequetften , en niet veel minder
dooden. Ook was 'er een gedeelteVan zyn volk op het Engelfch fchip,

door hem verovert
, gebleven. In voege dat het gevecht wel te

tyde
, door afwyken der Engelfchen en 't aankomen der nacht , voor hem

eindigde. Doch in den avondt kreegen de vyanden noch eenig voordeel
op de koopvaarders. De Kapitein van Nes hadt hun in 't begin van dit

lefte gevecht , volgens den laft van den L. Admiraal ,
op nieu aange-

zeit, dat zy 't zouden laaten voortgaan, en geen zeil fpaaren; om , ge-

duurende den ftrydt, hunnen koers naar de Hoofden te ftellen. Dochzy
waaren onwillig. Daarna zondt hy een galjoot met denFiskaal naar hen
toe

,
nochmaals beveelende, datze ten gemelden einde zouden zeil maaken.

Maar zy verftonden't anders, en bleven ontrent de vloot, tot dat etly-

F x Ke
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r6<7 ke Eneelfche fregatten 'savondts aan de Zuidt van hun gros inbraaken.

Van Nes deê te dier tydt met fchieten zyn uiterftG beft om hen te be-

fchermen Doch zy liepen zonder ordre , een groot gedeelte vluchte onder

d'oorloghsfcheepen, en etlyke andere raakten elkandere voor den boeg,

waar door toen al eenige werden genoomen. Te meerom dat zommige oor-

loesfchcepen, die zich daar ontrent hielden ,
door gebrek van buskmidt

nietmaghtig waaren om de vyanden aftekeeren. Maar de zaak hadt

geenlaftgeleden, en de koopvaarders zouden houdt men hun ongeluk

ontzeilt nebben, indien ze ,
volgens de waarfchouwing hun door van

Nes gedaan, hunnen koers in tydtsnaar de Hoofden hadden geftelt en

alles bygezet, om den vyanden, geduurende t gevecht t ontvvyken Naa

'tondraaan derzonne gelietzich Blaake als of hy noch een aanval wou

doen, maar Tromp hem met kleen zeil inwachtende jende hy af, zeil-

Bhake ver- de naar d'Eneelfche kuft , en verliet het gevecht. De Nederlanders kreegen

vel
h

t

et

fn toen dewinltNoordtweftten noorden en Noordtnoordtweft zoo dat ze

pas buiten de Franfche kuft , of Kalis klif, in de Hoofden konden zeilen.

Zy verlooren inde drie (lagen negen oorlogsfcheepen ,
waar van vyf te

volgt haa'r Jonde of in den brandt werden gefchooten , en vier genomen. T getal

reiz

J- der dooden was ontrent vyf-of zeshondert mannen , en daaronder acht

valiesaaT Kapiteinen. Ontrent vierentwintigkoopvaardyfeheepen
vielen in 's vyandts

beide dezy-
jianden Maar d'Engelfchen roemden , dat ze meer dan veertig koop-

dCn
'

vaarders hadden verovert. Dan zommigen meenen
,

dat men dit getal

aand'eenezyde verkleende, en aan d'andere vergrootte Ook hadden

dWchen weltweeduizendt dooden, zoo matroozen ais foldaaten in

hunne vloote , daar men acht of neegen Kapiteinen onder telde. Vyf

ofzes van hunne fcheepen waaren gezonken ofverbrandt : en veele andere

hadt men zoo gehavent, dat ze onbequaam waaren om voor eerft meer

dienft te doen De Nederlandtfche vloot quam den derden van Maart

,

«,L ^rhaar eenige Enselfchen volgden, ontremde Vlaamfche zan-

ÖbSn Sngei de Polder fnoemt drie mylen tenNoo*
Be^s^vanDuinkerken^tenanke^ De.Kommandeur dc^^hcr
rot\ alles, zoo veel doenlyk was, in zyn fchip te hermaakenen te herftellen:

Smaft", maarnaa den middagh viel eerft zyn groote fteng, daarna zyn bezaans-

engroote maft , en eindelyk zyn groote maft , met al haar tuig buiten boordt.

b

m
uifer

llcn

Den volgenden dagh liet hy andere hoofttouwen over de fokkemaft leg-

boorJt. gen , en rechte ec!i ftomp op , om noch eenig zeil te voeren. Ook hieldt

hy den Kapitein Duim, en den Schipper Kryn Mangelaar by zich; om

Hy wordt hem, en noch een' koopvaarder zonder roer , voort te lleepen. Dus quam

naar vlif- hy eindelyk , denderden dagh t»aa 't lefte gevecht, met zyn reddeloos

togen ge- ^ en aJ gequctften ,
voor Vullingen. D'andere fcheepen van

UHatrt. '

s Landts vloote, met de koopvaarders , over de hondertin getaale zyn

desffdyks, inde zeegaaten en havens van Hollandt en Zeelandt, behou-

den aaneekoomen. DeHceren Staaten der vercemgde Nederlanden be-

mierden naa'tinkoomendervloote , dat ze wegens het beleidt en dc kloek-

moedidieitvanden L. Admiraal Tromp envandandre Opperhoofden

Zr lel in de voorgaande gevechten ontrent het befenermen der koop-

viardereti betoont,

b
tenlhooghften waaren voldaan Toen werdt terftondt

«rdre geftelt om 's Landts vloot weer klaar te maaken van alles te v er-

S^fchccpcn teverfterken, en met den eérfte in zee tebren-

n Ook werdt bydeW*™ hollandt, die zich inzonderhcit aan

§c beveiliging der zee, daar 's Landts welvaart doorbeftont, hetenge-

1 1 Masrt.
ieegen zyn , niet lang daarna beftooten ,

dat men aan d'Opperhoofdei
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van's Landts vloote (naadienze zich in delefte zeeflaagen regens d'En- i<5n
gelfchen mannclyk en kloekmoedelyk hadden gequeeten) tot erkentenis De Staafeh

van hunne dapperheit, wegens de Provincie van Hollandt, (ren aanzien S"^ud

van derzclver merkelyk belang f in de zaaken van de zee, en om ver- d oPPer-

fchcide andre inzichten) bezondre belooningen zou doen , boven 'r geen »

ŝ
"

rs

van

den zeiven Hoofden by hunne Hooghmoogentheden moghtw orden toe- vlootmêt

gevoeght: met naamenaan den L. Admiraal Tromp, den Viceadmiraal ^
zondre

Jan Evertszoon
, mitsgaders den Kommandeur de Ruiter , en den Schout-

bynacht Pieter Floriszoon. Daarna lieten hunne Ed. Grootmoogenden, eercn -

op den voorflagh by eenige Gemaghtigden van hunne Hooghmoogcnt- J£S??
heden

,
op het ftuk der vereeringen

, gedaan , voor hunne ftemme ter G e-
ncraliteit inbrengen

, dat men de gift , aan den L. Admiraal Tromp te Beffroö
vereeren

,
zou begrooten ter waardye van twee duizend Kareis guldens : tb^fder*

voorts dat men de giften aan de Viceadmiraalen Witte Korneliszoon de
gitteD -

Wit en Jan Evertszoon
, mitsgaders aan den Kommandeur de Ruiter zou

itellen op vyftienhondert , en die aan den Scboutbynacht Pieter Floriszoon
op twaalfhondert gelyke guldens : dat ook aan anderen , zoo Kapitei-
ncn als mindre Bevelhebberen, des verdient hebbende, door de Raaden \f

ecm'

ter Admiraliteit insgclyks eenige vergeldinge \ zou worden gereven. Ook DeRuittf
yeritondende Heeren Staaten van Hollandt , dat men ter Generaliteit zou word

'

.

ne-

bcwilhgen
, ten einde dat aan den Viceadmiraal Jan Evertszoon, en v"«a7mi-

den Kommandeur de Ruiter, (die geen van beiden wedde * voor hunne r
„
aal Jan

dienften genooten) elk een wedde van tweehondert gulden 's maandts zou nvShST
11

vvorden toegeleit : ingang neemende, ten aanzien van de Ruiter , federt dmguidea
den tydt dat hy by hunne Hooghmoogentheeden tot Kommandeur was

termaa
J
ndt

retTaTfton^r
r

7M^ A
' K™»d™ & ^iter (toen >t al- 2^3?tee vaft ftondt, dat hy nevens den L. Admiraal Tromp, de Vicead-

Avecr in zee zou gaan) m 't bezonder verzocht, dat hy ter vcmaderinE ^ W0'dÊ

achtentuint ghften van Maart binnen, en werdt van hunne Ed. Groot Hollandt
Moog. met heufche woorden

, en bctoogh van grootachting weegensTS
volgende affchnft, uit het boek van debeiluiten der Heeren StaatenZ ver^ade"

toogen
,
t'zyner eere te kennen geeft.

°n Se" «W-^
Op Vrydagli den achtentwintigften van Maart , m dc i ttt CS"*

%ght de aangenlamheit en VZ^C™Z^£fS%t •

~

heJfnïiZgfW m¥mmen engetrZeMe,^^
cZZt

°0rJ
J

b™*V?*tejt i den Lande gedaan cn bewezen, Inffe-^t
te£t / ma»nd

-
yke dafter^it • en goede conduite » , federt den f

f,„ A
g wootdigen oorlog met de Engelfchen, in vier di/Huiïerencontren* loorfcfjreveti

regens den vyatidt betoont: en isgemelde Kommandeur over en ter zaake^'"-

iZtr ' '"i
en"aame *"» ha«r Ed. Groot Moog. frezen , ^eextol-

bednJ." , ,' &ebk de zelve daar over vepreezen, geéxtol/eert en J
Gtli""-

mZt rT'
1 h ^

S
met

, dat haar Ed. Groot Moog. ge- l̂vitrvt„

eecxpreir 7* *®* amgenaamheit en 't contentement
, tier voren f'h«*s<-

Ikentenü'Z T!r^ Z?' ?n behofe!yke T^is,.

-mie aaPÜaZI g
1 -

waar mede den voornoemden Kommandeur op»™-zyne aaHtaauclc expeditie » toege-wenfcht ü de^egenvanGodt almagL
* 3 , t'w

.



a6 het leven van den
i6<*. tk en den zeiven gerecommandeert den dienft van >t Landt by con-

-ii3

tluatl » van zyne voorgaande getrouwtgheit en cour-agte>- malle voor-

u vallende eeleventheit ten befte te betrachten.

VJSSf: Accordci met derefolutienvanloaareEd. Grootmoog.

en was onderteekent,

HER BERT VAN BEAUMONT.

n v . De Vieeadmiraal Witte Kornelifz de Wit ,
ten zeiven daage van dc

:

Hee-
DeVice- ^c v IV*

, offrlieidt neemende , om naar Texel te ver-
admiraal de ren Staaten van Hollandt zyn ariciieiau ncci ,

Witzvnaf- trekkcn> en met de fcheepen, aldaar gereedt leggende, zee te kiezen,

fchadtnee-
trc^n

'
,

Ult pip^vr^ OD ge ykewyze bejegent ,
overzyne

mende, om werdt van hunne Ed. Groot Moog. °P * J

3 Whanden
meteenige daoDerheit en dienften gepreezen , en Godts zeegen op den aanitaanaen

fchcepenln ^f^^rfcht De Heeren Staaten van Hollandt hadden noodig
zee tegaan, toght toegeweniuii

uearbeiden , dat hy , en de Kommandeur de
wordt van <xeoordeelt ter Generaliteit te Dearouutu ,

« j»

dcs,aa«n „ich met de „ereede fcheepen ten eerden in zee zouden bege-

,an Holland Kuiter
,

zien met ae
vlaamfche banken of voor de kutten

bedankten ven , en , ktuiflende ontrent de v iaamii.ii>.

W"?"- van denStaat, onthouden, om de reft van 't gtos m te wachten
,
en on-

17
dermffchVn door kleen vaartuighzoo veel kondtfehap van dEngelfchen

d=l. Ad- bekoomenals doenlyk zou zyn. Daarna is ook de L. AdmiraalTromp

ï£± door ordre der Heeren Staaten van Hollandt in hunne vergadering ver-

w"d?vo„r fciieenen en werdt hem door hunne Ed. Groot Moog. met heufche

zynrrk
woorden oetuiaht, de aangenaamheit en het genoegen dat ze hadden ge-

SÜaSS. SpfenSmenindegoedeengetrouwedienften byhem, alsL. Ad-

«3 & Lande gedaan en beweezen: en byzondetlyk over deman-

E£Tdapperheit en 'f goede beleidt, federt den tegenwootdigen oorlogh

vangroot met d'£n£relfchen , in verlcheide ontmoetingen f regens den vyandt be-

iSn-" toont Dies werdt ook de gemelde L. Admiraal desweegen in den naame

fiente j.„ H„cren Staaten gepreezen ,
hooghgeroemt ,

enbedankt: daarmenver-« SbVgde,
t̂
^^z:^^zt

erkeLmlTe te bezigen.

Waar op den voornoemden L. Admiraal in zyne toekoomende toghten

en aanllaagen den zeegen van den almagkigenGodt
vverdttoegewenfcht,

* ennma. e„ den zelven aanbevSolen den dienft van het Landt by volherding \ in

"n «wb zy« voorgaande gettouwhoit en kloekinoedigheit in alle voorvallende ge-

aS2ÏÏ" legentheit ten belle te willen betrachren. De Sc .outbynachtP.etetFlo-

ky*",!, riszoon ,
op dien zeiven dagh ter vergadering ontbooden

,
wetdt met de

SÏÏ« zelve woorden van de Heeren Staaten gepteezen, bedankt en Godts

zeeaentoesewenfeht. Weinig tydts te vooren, op den veertienden Maart,

bevochten dè Hollanders, onder 't beleidt van den Kommandeur Jan

van Gaaien, op de kult van Toskaanen , voor Liyorno, een trettelyke

veeae teaens d'Enaelfche oorlogsmaght, onder den Kommandeur Ap-

nleton hier '» 't voorbygaan te melden. Zes Engelfche fcheepen met

een brander, die hy eenigen tydt in de haven van Livorno hadt bezet

«houden quaamenop hem af, toen van buiten noch acht fcheepen en

fen brander tot hunne hulpe genaakten. De ftrydt was kort en fcherp.

-"in- V"n trof in 'tbegin van "t gevecht een Engelfchfchip Bonavon-

ningen
v dU ^aicII Ll _rria ftukken voerde ,

zoodanig , dat het in brandt

5UÏÖiÏÏ^ werdt LfchipdeSamfonin
wa xxxiii.

raaKU-' ^in-iaiva
Levantfche Koopman in den grondt gefchoo-- va{0aa,nafqui. HelV

Pelgrinr werdt verovert: ook.hetfcmpdeTyger, daat Appleton^ge-
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boodt, na dathy zich manhaftig hadt geweert. Hetzefte Engclfchoor- \6^,
logsfchip, Maria genoemt, ontquamt 'tmet de vlucht. Dit gefchiedde

onder d'oogen van den Engelfchen Kommandeur Bodley, die, uit een
haven, in dat gewed , gekoomen, belooft hadt, Appleton en de zynen
by te Haan , en de Hollanders met hem aan te taften : daar hy ten tee-

gendeele, met zyn acht fcheepen en een brander, boven gemeldt , den
flagh van ver aanfchoude , en , zich boven windt houdende , met zes of
zeven Hollanders wat fchutgevecht hieldt , tot dat hy , d uitkomft van
den ftrydt ziende , den Nederlanderen , die op hem afquaamen , ont-
week , en , alles by zettende , met den donker 't gevaar omzeilde. Hy
gaf daarna Appleton de wyt van zyn ongeluk : zeggende , dat hy , te

vroeg uit de haven van Livorno gekoomen , zich re voorbaarig in den
ftrydt hadt ingewikkclt , en derhalve geflagen werdt eer zyn landtsgenoo-
ten tot zyn ontzet konden afkoomen. De Kommandeur van Gaaien,
door wiens moedt en beleidt dit werk was uitgevoert , werdt , met den
tweeden koegel die in zyn fchip quam , 111 't rechter been zoodaanig ge-
quetft, dat men 'tonder de knie afzette. Doch hy liet daarom niet, op
een ftoel gezeeten , op alles ordre te ftellen , en de zynen tot hunnen
plicht aan te moedigen. Daarna, aan landt en binnen Livorno gebraght,
overleedt hy aan die wonde , den dryentwintighften van Maart , in 't acht-
enveertighfte jaar zyns ouderdoms , zeer beklaaght van de geenen die

zyn verdienden , dapperheit , en ervaarenheit in den oorlogh ter zee
kenden. Zyn lyk zagh men daarna f t Amfterdam in de nieuwe kerk be- + De* «9*

gtaavcii: daar federt een graf-en gedenkteeken van marmerfteen
, opko-

ften van den Staat, met een byfehrift t'zynereere, werdt opgerecht. Te
dezer tydt was men met grooten yver doende om *s Landts vloot weet
toe te ruften en van alles te verzien. Ook werdt by plakkaat der Heeren De vaart

Staaten Generaal, den vyfentwintighften Maart geteekent, de vaart op Pp ^
roen

r
Grocnlandt en de Walvifchvanghft voor dit loopende jaar gefchorft enden.

ver °*

verboden
;
op verbeurte van fchip ofgoedt , of de waarde van dien Dit ,

Gr0O
f

verbodt ftrekte om te meer volk ten oorlogh te bekomen , en op dat de ÏTd
Groenlandtsvaarders niet in handen van d'Engellchen moghten verval-^0<J-

len De Kommandeur de Ruiter ging den negenentwintighften van April De Ruitenop het ichip de gekroonde Liefde, dat zesendartig {tukken voerde, en wordt bevel

met honderdtenvyfenveertig mannen was bemant, weer in zee. Daarna
werdt hem, op den zeventienden May , in 't verdeden van 's Landts «quadre
vioot, Het bevel gegeven over het vierde esquadre. De gantfche vloot was If0

QlLandts

door ordre van 3en L. Admiraal Tromp in vyf esquadres
, hoopen of^

noottdeelen, verdeelt. Het eerfte esquadre , onder den Heer Tromp, vcrd«iingnadt tot zyn Viceadmiraal den Kommandeur Gideon de Wildt , tot
dcrvIootc '

Schoutbynacht Kapitein vader Abel. Het tweede, onder den Vicead-
miraal Jan Evertszoon , had tot Viceadmiraal zyn broeder Kornelis
kvertszoon

, en tot Schoutbynacht Kapitein Kemp : Het derde onder
den Viceadmiraal de Wit, hadt tot Viceadmiraal Kapitein Lapper , en tot
schoutbynacht Kapitein Kleidyk: Het vierde onder den Kommandeur de
Ruiter

,
hadt Kapitein den Oven tot Viceadmiraal , en Kapitein Markus

hartman tot Schoutbynacht; en in 't vyfde, onder den Schoutbynacht
leter Floriszoon

, was Kapitein Kampen tot Viceadmiraal geftelt , en Tromp
Plt

f
m
/aarsvclt tot Schoutbynacht. De L. Admiraal, Tromp die 't op- wasm«

pergebiedt hadt over de gantfche vloot , was nu met een weerzin en on- „e aJ««

u li

1

" ^
ee
,,^aai1

-
HY hadt den Staaten Generaal

,
en den Staaten van DWzaak

Holiandt d oorzaaken van zyn onluft met een' briefvertoont ; te weeten , n^noegen.

dat



f Reeve-

ren.

4§ HET LEVEN VAN DÈN
l£r 5 dat de beftefcheepen in de voorgaande zecjlaagen waaren verbrandt , of

inden grondtgefchooten 3 en dat men yommige , die bequaamft waaren om

dienft te doen , hadt verzuimt te laaten herftellen \ \ dat het niet aan hem

maar aan anderen hadt geftaan om voordeel of dErigelfthen te verhygen.
T>at hy dordre der Staaten zou naakoomen , maar met ouluft, en met blydt-

fchap't bevel der vloote aan anderenzien overgeven. Daarby voegende

,

dat men hem , naa 't doen van zulk een vertoogh ,dongelukken en fchaade
,

diehy zekerlyk verwachtte, niet hadt tewyten. Mcnfchreefhem geen

antwoordt op het punt van zyn ongenoegen : ook was zyn onluft te meer

vergeeflyk , naadien hy t' zee ging met een groot getal van lichte en Hechte

vaartuigen, en met zommigc lafhertige en onervaare Kapiteinen: om
niet alleen zyn leven tcwaagen, maar ook met zyn leven al deer en ach-

ting, die hy door zyn groote daaden had verkregen. Doch 't geen, vol-

gcns'zynbeklagh, aandefcheepen ontbrak, was zoo haaftniette bccte-

1 ren. Men hadt , op 't aandryven van die van Hollandt
, wel beftooten

Men be

fluitden

aanbou van
een merke-

lyk getal dertig nieuwe en grooter fcheepen van oorlogh te bouwen : gelyk ook

te
daarna werdt goedtgevonden den aanbou van noch dertig andere groote

D'Engel-

fche vloot

in zee.

nieuwe

bevorderen, fcheepen te bevorderen ; die van zulk een maakfel en fterkte zouden zyn

,

Aitzema ^ ze tCgens
d'Engelfchen beter zouden konnen beftaan dan d'oudc lich-

s^.^xxiv." te fcheepen. Doch hier toe was tydt van nooden
,
en de noodt was te-

io8f. 1104. ü-enwoordigh OndertuiTchen moft zich de L. Admiraal Tromp van de

Taft aan middelen , die hy by der handt hadt, dienen. Hemwerdtvande Heeren

Tromp Staaten bevoolen, dat hy een vloot koopvaarders ,
van ontrent twec-

™^.hondert fcheepen, die, achter Engelandt enYrlandtom, naarVrankryk

en Spanje wilden zeilen, om deNoordt zou geleiden, en de vloot, die

van daar ook achter om werdt verwacht , weer herwaarts brengen. De
Generaal Georg Monk , en d'Admiraal Richard Deane , die het be-

vel hadden over d'Engelfche vloot ,
van dat voomcemen vcrwittight,

zochten hem, eer zich deZeeuwfche en andrc fcheepen byzyne vloot

hadden gevocght , voor te koomen en te flaan
,
maar quaamen een dagh

te laat. De dertienden en veertienden May zeilde d'Engelfche vloot langs

de kuft van Zeelandt : en den vyftienden vvaaren de twee vlooten niet

meer dan vyf mylenvan een, zonder elkandere te gemoeten : gelyk ook

de meefte fcheepen der koopvaardyvloote , die achter om quarh , door

een gelukkige en gezecgende dooling, zonder vriendt, of vyandt, die

zoo naby was , te zien , in behouden haaven raakten
, ten getaale van

twee of drie hondert zeilen. Tromp braght de koopvaarders , die onder

zyn geley waaren, by het noordteinde van Hitlandt, en daar de ver-

wachte koopvaardyvloot nietverneemende, quam in 't eindt der maandt

weer op de Hollandtfche kuft , voor Texel. Hier werdt de vloot noch

met zeventien oorlogsfcheepen en een' brander verfterkt. Daarna zeilde

Tromp , door laft , hem van de Staaten gezonden ,
naar Duins , op hoope

van daar eenige Parlementsfcheepen te vinden- Den vierden van Junius

het Noordtvoorlandt in 't gezicht krygende , werdt by den Krygsraadt der

vloote beflooten, dat deKommandeur de Ruiter met zynesquadre, ne-

vens den SchotitbynachtPieterFloriszoonvandeZuidt, en de L.Admi-

raai Tromp nevens de Viceadmiraalen Jan Evertszoon en Witte Korne-

Dcvioot liszoon de Wit van deNoordt in Duins zouden loopen om alzoo, de
zcilt in wanden tuffchen beide befluitende , hen met ald esquadres aan te taften",

Doch d'Engelfchen waaren om deWeft gewee-

ken en toen de Kommandeur de Ruiter met Pieter Flonszoon , die eerft

inzeilden, dicht aan de Goeying , ofGoodwm fand
, quaamen, zaagen

zy

Aanflagh

op eenige

fcheepen in

Duins.

fcheepen.
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5y ïï
a
f^ kIeene fcIleePen >

die dicht onder de kaftéelen liepen, daar kW
de Nederlanders eenige fchooten op deeden , en de kaftéelen wederom
op sLandts fcheepea Voor Doeveren vonden ze vyf kleene fcheep-
*ens

,
daar drie van werden verovert. Het vierde was 't ontzeilt , en 't vyf-

de een fregat liep dicht onder 'tkafteel, oftegens 't landt. Daarna kreeg D'EngcI-
de L. Admiraal Tromp bericht , dat d'Engelfche vloot den derden en ^cnopdc
vierden van de maandt ontrent het Vlie was gezien. Hier opbefloothy SïïS"
derwaarts te zeilen

, end'Engelfchen langs de Hollandtfche kuft op te zoe-
ken. Doch den achtften

, tot op drie en een halve myl van 't eilandt Wal-
cheren gekoomen

, verftondt hyuit den Schipper van een vifchboot, dar
d Engeliche vloot, noch 's morgens van hem gezien , naar zyn riffine
ontrent tien mylen Weftnoordtweft van 's Landts vloot was. Hier op
werdt by hem en d'andere Opperhoofden beftooten , het hooft naar haar
toe te leggen Straks daar aan quamde windt uit den Zuidcooften. Dies
zeilde ny Weftaan, en Wefttenzuiden , recht naar deriviere van Lon-den om de vyanden fonderfcheppen. Den tienden quaamen de Neder-
landers toen het Noordtvoorlandt vier mylen Zuidtweft van hun was*ten anker, om den vloedt af te floppen, zonder eenige naderkennis vanD

f
n volgenden dagh weer t'zeil gaande raakten ze

die it onder t Noodtvoorlandt , en den twaalfden 's morgens vroeg , ontrent
cie ienghte van Nieupoort gekoomen , zaagenze d'Engelfchen Noordt-
nooratoott van hun. Daar men ftraks naartoe wende. Over d'Engelfche
vloot, onderden Generaal Monk, en den Admiraal Deane , die beide op
een fchip waaien , was Willem Pen Viceadmiraal , en Johan Lauwfon
Achteradmiraal, of Schoutbynacht. Hunne zeemaghtbeftondt in vvfen-

kE£?7t *T
tCÏkn

'
en daar onder vyfentfeventig of tachl

DrïoÊK T
et veel voïks veS.

M^ÜS^ ftetk achtentnegentig oorlogsfcheepen van veel

ïnÏRnS?f ' ? 23 Tt^ De Windt woev u* den Noordtooften,

elkld1 Cn l

]
addcn de [

°f
E
r
erft 2a&h men2e een langen tydt byM

den me Ll
CFn ^'V^^ koomen

>
en de Nederlanders dl «SdÏÏÏi

denmetlaveeren hunbeftomhun te naaderen. Eindelvk werdt d'En
Ho

!

lander8

zeilln '
€Cn Sefcheide«> welke hoopen een goede wydtte van een

trentNiett"

feö JSiïïïS
^Nederlan ersin ee

8
nl^SSX^,

*e zich pa KU
'

,

mCn he
!?

1

in êoede ordre verwachtte
, voegden

^ een. Toonde d m
bl" lie" fcho°? van de Nederlandtfche vloote,

ten de vlooten onr
Mönk™ Deane fcin™ aa» te vallen. Dus raak'

^'Admiraal DeanT"IT
clf ^ d

l
n I

?
iddagh in 'tg^cht

:
en

ders deeden ^ ^ ™' fchot*cn
•
die de Holla«-

te, ent "k T> ™' W™ °* M°nk hetl^k met^ mantel bedek-

uitterma^ U^T™00™1

] Tedt De ftr
>
dt was ter wederzyden

enKr Tgh
!

mzo"derheit wffchen d'esquadres van Lauwfon $
• onaemeSi 1

* ?^ ^ d
'

EnSelfchen winnende, en zich mee

hem T
kI°ekmoedigheit quytende , meeft al zyn kruidt verfchoot. Als

ner vloI?
mp r

2?
te hulP ^uam '

wende zich Monk met het gros zy-

met tl? f
gCnS

?mmp
«

'

lwdk den ftrvdt verdubbelde. Lauwfon zocht

,

ter van c
egattetl

'
de KaPiteinen van der Zaan , en Jooft Bul-

Maar K^Jr
m

D
ge

,

n
'

af te fnvden
'
daar groote weer werdt cebooden.

daar hctdoT'
lÜt
fS fchiP kreeS vier of vyf fchooten onder waater

,

ter was vermot 1

n
7?"k -

DeKaP*ein, wiens middel door een fplin-

/ƒS '

ft°rf met den fabel in de verdrinkende met
G een
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itfrs. een deel van zyn volk, datgequetft was, de reft, tot vyftig of tfeftigh

mannen , werdt geberght in 't fchip van Van der Zaan ; die zich met groot

gevaar van Bulters ingevallen wandt , en de rondtsom leggende vyan-

den (daar hy een van in den grondt fchoot) redde. Tromp zocht midler-

tydt den Engelfchen Admiraal aan boordt te leggen, maar hykon hem
niet genaaken. Onder 't vechten werdt het ftil , en 't esquadre der

blaauwe vlagge raakte van 'tgros wat af, waar op de windt een weinig

omliep : zoo dat de Hollanders door den windt boegfeerden, om 't ge-

melde esquadre aftefnyden. D'Engelfchen dat ziende deeden alle vlyt

om by elkandere te koomen. Maar eer dat kon gefchieden waaren de

Hollanders 't esquadre der blaauwe vlagge dicht op 'tlyf, en zeilden al

vechtende midden in en door d'Engelfche vloot : daar toen dapper werdt

gevochten , en beide de vlooten laagen cenigen tydt in een wolk van rook.

Eindelyk dreef men d'Engelfchen op de vlucht: maar door groote onor-

dre , in een gedeelte van 's Landts vloot , wonnen zy eerlang den windt

:

waar door den ftrydt te heviger aanging , en veele fcheepen wederzydts

merkelyk werden befchaadight. 'S avondts ontrent te negen uuren verbran-

de noch een Engels fchip. Dus lang duurde 't gevecht: en toen zyn de

ftrydende vlooten wat van elkandere gefcheiden. D'Engelfchen hebben

't omdeNoordtgewendt, en de N ederlanders laagen om de Zuidt. Doch
een uur naa zon , toen d'Engelfchen meeft buiten fchoots waaren , werdt

uit het fchip van den Kapitein Kornelis van Velzen een fchoot gefchoo-

ten, en met dien fchoot fprong het fchip, door zyn eigen kruidt, in de

lucht: daar flechtsvyf man van werdt geberght. In den volgenden nacht
zocht een yder , 200 veel doenlyk was , 't geen aanftukken was gefchoo-

ten tehermaaken en te herftellen. Met het aanbreeken van den volgen-

den dagh laagen de twee vlooten ontrent een myl van elkandere. De
Windt quam uit den Weftzuidtweften

,
en de Hollanders, die Zuidtooft

aan zeilden , werden van d'Engelfchen ,
die Weftnoordtweft boven windt

van hun laagen , met kleen zeil gevolght. De L. Admiraal Tromp liet

te dier tydt door 'tgewoonlyk feinal d'Opperhoofden en Kapiteinen aan
zyn boordt koomen , en verftondt , dat het meeftendeel der vloot zoo
onvoorzien was van oorlogsbehoefte en kruidt , dat hy geen kans zaghom
dien dagh tegens den vyandt te konnen uithouden. De Viceadmiraal
de Wit hadt zoo weinig kruidt enfcherp, dat hy 'tin drie uuren zoude
konnen verfchieten , en de Kommandeur de Ruiter noch minder. Ver-
fcheide fcheepen waaren ook flecht bemant , en hadden veel zieken. Dies
befloot Tromp den vyandt noch eens aan te taften, en dan, zoo hy hem
by 'bleef, binnen de Wielingen te wyken

; op dat men de vloot op nieu

moght verzien. Dit fchreef hy ter zeiver uure aan de Staaten Generaal

;

««Th
5 ^och eer ^C brie^ a%inê '

Deg°ft liet gevecht. De L. Admiraal Tromp
«ent' Du™" hadt dien morgen alle vlyt aangewendt , om , Zuidtooft aan zeilende

, den
*crk

~
n

- windt en loef van d'Engelfchen te krygen , en hen dan in 't hart van hun-
*'

ne vloote met voordeel te bevechten. Dan ontrent ten acht uuren be-

goften hunne voorfte fcheepen meteenige van de zynen van verre fchut-

gevecht te houden. Maar hy vervolgde desniettemin zyn voorneemen

,

en ten tien uuren, als Duinkerken Zuidtzuidtooft van hem lagh
, fcheen

'er kans te zyn om boven het meeftegros te zeilen, en een goedt gedeel-

te te konnen affnyden. Hier op naar hen toewendende, en met de zy-

nen op hen aanvallende, werdt het gantfch ftil, en 's Landts vloot ver-

viel beneden d ? Engelfchen, die daar door 't voordeel van den windt kree-

gen , en ten elf uuren met groot voordeel (te meer om dat ze 's nachts

met
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L. ADMIRAAL DE RUITER. *g
met etlyke verfche fcheepen waaren verfterkt) op de Hollanders afquaa- 1^men. Toen vondt zich Tromp genoodtzaakt de vloot achter te fluiten,
en de vyanden met alle moogelyke tegenweer te wederftaan. Hy , de
Wit, de Ruiter, en eenige anderen, booden hun \ hooft met groote
manhaftigheit. Doch in 'theetfte van 't gevecht raakten verfcheide Hol-
landtfche fcheepen

, door d'onvoorzichtigheit of onervaarenheit van geHoS-
nunne Kapitêinen en d'andre Bevelhebberen , in.oriorde : en eenige zagh ^helchee*

men al kringende in elkandere wyken. Vier of vy f quaamen in den drang
pe °

elkandere aanboort
, eenige werden van de vyanden verovert , en andere

in den grondt gefchooten. Daarna werdt een brander buiten noodt ver-
brandt: en een ander liet men dryven; zeggende, dat hy etlyke fchoo-
ten onder water hadde. Ontrent 's avonts ten zeven uuren verviel het
fchip van Kapitein Schellinger van Hoorn, dat zyn (leng was afgefchoo-
ten en door 't meefte volk verhaten , onder d'Engelfchen

, en men

j Vaarna branden
- Het fchiP Wellergo, door zyn vuilte onbezeilt,mm door drie Engelfchen omringht, en moft zich , toen 't begoft te

zinken, overgeevert. Te vooren werdt het fchip van den Kapitein Jan
Oidconfz Verburg het roer afgefchooten.- Hierdoor verviel het onder de
vyanden

,
en werdt na een lang gevecht en kloeke tegenweer einde-

lyk verovert. De L. Admiraal Tromp , de Wit , Jan Evertszoon , de Rui-
ter, en andre Opperhoofden

, met vetfeheide Kapitêinen , vochten noch
tot een uur naa zon. Toen begöften d'Engelfchen om de Noordt te wen-
den, en hunne vloot te verzaamelen. De Hollandtfche vloot lende Ooft
ten zuiden aan tot omtrent middernacht, enquam toen ontrent Ooften-
de ten anker. Des morgens hadt men d'Engelfchen noch in

5

t gezicht-
maar veele van 's Landts fcheepen waaren zoo befchadigt

, reddeloos enKM ,
datTTP' «-tgoe'dtvindenvand'an- *±

die Cppahoofden, te raade werdt, zich met de vloot binnende gron- j^»»'
den van dc ttiehngen te begeven. Zyn fchip Brcderode, zeer doorna-
geit hadt veikhcide fchooten onder water, die men zoo veel doenlyk ^k

,

tinde

was hadt gedopt, maar 't bleef echter zoolek, dat hetwaater tegensd
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i6c7.en moet het zeggen ,

d'Engelfchen zyn nu meefler van ons, en dienvoU

ii jm. gens van de zee. Te vooren hadden d'Opperhoofden der vloote aan de

Heeren Gemaghtighden van hunne Hooghmoogentheeden , nevens het

verhaal van de twee zeeflaagen , op den twaalfden en dertienden van

in^id!wn

Cn
Junius voorgevallen , ook de volgende punten by gefchrift overgele-

opdc tegen- vert.
woordige

j de fcheepen , en het kanon van onze vloote te licht , naar des

EiueTzee, vyandtsfcheepen ; derhalven hebben wy veel zwaarder fcheepen, als

hlofden

pCr me^e kanon* en meer volk van nooden.

vrn
rsLandts 2. Moften ook altydt by de vloot zyn ten minften twee ammonitiefchee-

vioote op 'tƒen f voorzien met twee of driehondertduizendt pondt kruidt , kogels

b^ght.
gC

" naar advenant , en ook aüerley behoeften.

3 T)at mede aan de matroozenmoght worden belooftyder eenmaandt
foldy , te zullen ontfangen als de fcheepen zullen zeilrede leggen , ook

\Gtiykheit.dat egaliteit f indefolayemoght wordengehouden.

4 T>at aanyder Collegie en ^Directie , die het zouden mogen van no-

den hebben , een ofmeer , naar haar aantalvan fcheepen , welbezeilde

en kloeke fluiten volwater en bier , om in noodt tekonnengebruiken , mogh-

ten bygevoeght worden.

Was onderteekent

MartenHarpertszoonTromp. Johan Evertszoon.

Witte Kornelif^deWit. MichielAdriaanszoon de

Rutter. Tieter Floris^oon.

Ter zelve tydt (lelden de Heeren Staaten in der yl eenige ordre om 't

gebrek , -zoo veel in die tydt doenlyk was , te vervullen. Ondertuffchen
hieldt zich d'Engehche oorlogsvloot op de Hollandtfche kuft. Menver-
Zagh ze uit Engelandt met kleen vaartuig van alle oorloghsbehoefte : ook
was de fchaade die ze geleden hadden , veel minder dan 'z verlies van
de Hollanders. Dan hunne meefte ramp (lelden ze inde doodt van den
Generaal Deane , daar anderen , om dat hy over den leden Koning als

Rechter hadt gezeeten , zich over verheugden. Van hem wordt verhaalt,

'twelk hier om devreemdigheitder zaake wordt ingevoeght, dat derat-

zuhet u- ten, 's nachts voor dat hy fneuvelde , dat deel van zyn wambeys aan de

6
(linker zyde

,
daar de koegel , die hem doodde , doorging, hadden ver-

n
on ,p s

' fcheurt en verflonden, en dat zyn geeft de doodt, 'die hem dreighde,
hem fcheen vooroogen te (lellen : want des morgens vroegh begaf hy
zich in zyn vertrek, daar hy ontrent twee uuren tydts met godtsdienfti-

ge betrachtingen en gebeeden , tegens zyn gewoonte , doorbraght : en
dat de geenen die van toen aan op hem achtfloegen , de doodt als in zyn
aangezicht geprent zaagen , hoewel hy anders een dapper krygsman was.

zieAiw- Aan de zyde der Hollanders, om weer ter zaak te keeren, vondtmen

sf&Sxo!
1

' zich in 't korte niet weinig verleegen. D oneenigheit nam daagclyks toe.

8zf. 8i6. Eenjgen fcholden nu opentlyk op de Staatfche regeering
; en veelen bc-

xxxn.^i. weerden, op fchuiten en waagens, dat de zaaken zoo quaalyk gingen,

ns- 760. om dat 'er geen Hooft in 't Landt was. Meenighte van ingezeetenen , ook

veele Kerkelyken , riepen doorgaans om een Stadthouder , om een Ka-

pitein generaal , en om den jongen Prins van Oranje , die ook van etlyke

Provinciën werdt begunftight en gedragen. Ook werdt in deezen (landt

der zaaken gevreeft, dat d'Engelfchen eenige landing ontrent Texel, of

elders in Hollandt zouden trachten t'onderneemen. Doch de Heeren

Staaten van Hollandt (telden alomme de noodige ordre tot tegenweer,

cnom 't oproer , dat in verfcheide lleeden gaande werdt, in 't begin van
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n - Vootts werdtmet gro°tenyvergearbeickomd'oorlosS - tStt
vloot te herftellen. Maar toen nu een groot

, jaa 'c meeftc deel der vloo-

fei ,
m

i TT m°P ,

nieU was toegeruft e" voorzien
, wilt men nietnoc zich datdee by tesquadre, dat in Texel werdt verzaamelt

, oftoe-
gcruft

,
en gereedt lagom , onder den Viceadmiraal de Wit , zee te kiezenzoude voegen. Dit kon zwaarlyk gefchieden

, dewyl d'F.ngclfche zee-

Pi , ?,
nochontr«n t Texel en de Hollandtfche kuft onthielt Maar Tromp

emdelyk liep Tromp mer s Landts vloot, naa zes weeken verbkfs in Sth"*Zeelandt, den zeften van Auguftus in zee , fterk ontrent tachentie
"[

tnegentig zeilen: met een valt voornemen om d'Engclfchen op tezoe
inKe-

ken, doorhunne vlootteflaan, zich by den Viceadmiraal deWittevoe-
gen, endangezaamentlykophenaantevallen, en, waar'tmoogelyk, r ,„„,„,-ben vande kuft te dryven. Ter zeiver tydt hadt zich Robertus junius
i redikant t Amfterdam

, op het verzoek der Heeren Staaten van Hol- iifcr\landt en door ordre van hunne Hooghmoogenrheeden
, op 's Landts^vioot begeven; om, door zyn goede vermaaningen en keringen

, de Be-

Y

5"*'

ce 'rh'ft i fr
roozen

r
,/oldaate"- "iet allce» tot boetvaardigheit en

tZZ y eVe
", f

C
,

b«wee§en >
«naar hun ook tot dappcrlieit aan-

moedigen, en een kloek hert tegens denvyandtintefprecken
i merlaftöat hy zich ten dien einde, by kalmte, ofgoedt weder, op alle de fchee-

pen van de vloot
, 't eene voor 't ander naa , zou laaten voeren. Hy ging

derwaart, onder beding en belofte van behoorlyke vergelding. Ook had-
oen de Heeren Burgermecfters en de Kerkenraadt t'Amfterdam

, zvn
vertrek naar de vloot , ter begeerte der Heeren Staaten

, bewiilleht' Ontrent dcezen tydt werdt ook door de Heeren Staaten Generaal
'

r.m V
volk te meer door hoop van loon aan te moedigen , bv plakkaat' aeuJ J?*""*kent denverden van A„g„ft„S) bekent^aL/ffi^^
ÏL zZZZ:™rVyandWJMt nkt ^enhet'ver^dè^ZT

j
n CH behoudm
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maar ook k* gMtfcbe gevolg, en den M°°™-
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J.
M ^"'et

ff
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ten oorir
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tM'

ten J
gC te

1
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bckCnt mMken

-
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•
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wrmiütLhT „ ? S,
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Ordrc cn i Voor het verlies vanbeide d*oogen ioóó — 13 — 4.
Iyft"n ~

d
Voor het verlies van een oogh 240 — o o.

bdooning * Voor het ver7/é's~van beide d'armen 1066 — 13 — 4.

der ver- y0or het verlies van den rechterarm 333 —• 6 — 8.

^SootTiak- voor het verlies van denflinkerarm .
x66 — 13 — 4.

kaatboek. ^ Voor het verlies van beide de handen 233 — 6 — 8.

lX*
m~ Voor het verlies van de rechterhandt z66 — 13 — 4.

Voor het verlies van deflinkerhandt 240 — o — o.

4 Voor het verlies vanbeide de beenen 533 —• 6 — 8.

Voor het verlies van een been 240 — o — o.

5 Voor het verlies vanbeide de voeten 333 — 6 — 8.

Voor het verlies van een voet \6o — o — o.

En voor andre verminktheden ontrent de gemelde leden zoude ieder

iet genieten , ter befcheidenheit van de Koüegien ter ^Admirali-

teit. Ook werdt belooft dat andersfins den verminkten een ryksdaalder

*s weeks tot hun onderhoudt zoude toegeleidt worden. Doch hier door
verftondt men zulke verminkten , die men onbequaam zou vinden om
zich te konnen genecren , of iet te doen tot hun eigen onderhoudt

, gelyk

f tésept. korts daarna j in de vernieuwing van deeze ordre werdt verklaart. De Ne-

derlandtfche oorlogsvloot ,
gelyk gezeit is , weer in zee geraakt

, quam den

zevenden van Auguftus 's avondts benoorden 's Gravezande , en zeilde tot

voor Munfter , den achtften des morgens vroegh voorby Santvoort , en ge-

raakte ten acht uuren ontrent Egmondt. Hier braghten de buitenwachten

den L. Admiraal tyding, dat d'Engelfche vloot vyfmylenNoordttenooften
van hem was , en men begoft ze korts daar aan te zien. Ten elf uuren
kreegeri d'Engelfchen den windt, die Weftnoordtweft liep. Tromp vondt
toen geraaden Zuidtzuidtweft over, en van hun af te wenden; om hen
van- Texel af te leiden ; ten einde dat de Viceadmiraal de Wit ruimte

moght krygen , om met de zynen uitte koomen. Doch eenige onbe-

zeilde fcheepen werden van de bezeilfte Engelfche fregatten den zeiven
dagh, 's avondts ten vier uuren , achterhaalt, en men begon wederzydts

Zeefhg fchutgevecht te houden. Toen wachtte Tromp d'Engelfchen in , enraak-

KanTie
te mct nunne gantfché vloot, fterk ontrent horiderdttwintigh zeilen , op

s£iM£. de hooghte van Katwyk , in een fcherp gevecht. De R uiter en de Vicead-
miraal Jan Evertszoon werden fel aangetaft , doch leden weinig fchade

in hun volk , maar beide hunne ftengen werden afgefchooten en hunne
zeilen aan Hukken. Tegens den avondt quam de L. Admiraal Tromp
hun te hulp , en de ftrydt duurde tot een uur naazon. Toen fcheidden

beide de vlootenvaneen, zonder dat d'Engelfchen eenigh voordeel had-

den op de Hollanders. Den volgenden dagh kon men 't gevecht niet her-

vatten ,
wegens de fterke windt : 't welk den Nedèrlanderen tot groot voor-

deel ftrekte: want dit gaf den Viceadmiraal de Wittydt en gelegentheit

om met de fcheepen , in Texel leggende, buiten te komen. Hy liep 's nachts

naa den ftrydt door het Spanjaarts gat in zee. 'Twas toen, op een dagh

na, volle maan, en nochtans zoo duifter, dat men in 't uitloopen het

licht der lanteernen en pekkaarflèn te hulp moft neemen ; daar zich de

peillooten van dienden, om de diepten met hunne booten en fchuiten af

te baakenen
, en de fcheepen den wegh te wyzen tot in de volle zee.

OM- Den negenden van Auguftus ftelden de Heeren Staaten van Hollandt or-

dre
,
op de tyding van 't gevecht , den achtften voorgevallen

, dat men
voor denmiddagh ten elf, en 's avondts ten zes uuren, in de Kloofter-

kerfc
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aanfchouwende , cn'smans waarde bedenkende , in deeze woorden uit-

borft , K^Ach waar ik voor hemgeftorven ! Daarna bevaalen d'Opperhoof-

den den Kapitein dat hy de vlagh zou blyven voeren , om des Admiraals

doodt voor de vyanden , en d'andre Bevelhebbers , onder hun ftaande >

te verbergen. Daar op keerde elk , zonder tydt te verliezen , naar zyn

Kloekmoe- fchip, en in den ftrydt. Hier toonden zed'uiterfte proeven van dapper-

digheit der
. heit t

en van 't gevoelen dat ze hadden over 't verlies van hunnen Admi-

pSoofdw. raai: flaande wederom door d'Engelfche vloot heene. Maar 't onge-

luk wilde dat het fchip van den Viceadmiraal Jan Evertszoon , dien naa

de doodt van Tromp het opperbevel -over de vloot was bevolen , zoo

Jan Everts- reddeloos werdt gefchooten , dat hy zich, om niet in 's vyandts handen te

jjjl'jjj* vallen, naar de Maaze moft laaten fleepen. Ontrent zuider zon zagh

kSndc men dat de 'fcheepen van de Kapiteinen Jan de Haas , en Willem Arents-

wo^dT'
zoon Warmondt beide hunne groote maften hadden verlooren: dat ook

'Tïïndt
8" de Kommandeur Evert Antoniszoon en noch verfcheide anderen gants

gefleept. reddeloos waaren gefchooten , en als in onmaght lagen. Toen beval de

Viceadmiraal de Wit den Kapiteinen Joris Blok en Hillebrandt Jeroens-

zoon op de fcheepen van de Haas en Warmondt te parten, en, des

noodts, het volk te bergen. Doch 't fchip van Warmondt ,
genoemtGor-

kum, werdt daarna door den Kapitein Chriftiaan Eldertszoon uitd'En-

DeRuiters gelfche vloot tot voor de Maaze gefleept. De Ruiter, die weer met het
fccdryf.

fcllip iiet Lam ^ voerende tuiïchen de dertig en veertig ftukken , en

hondertenvyftig mannen ,
geduurig in 't heetfte van den ftrydt

wasgeweeft, en zoo dapper vuur gaf, dat geheele esquaders van d'En-
Hy g^fche vlootevoor hem plaats maakten, hadt van al zyn volk de helft

doodênen «iet gezondt over gehouden , maar drie-enveertig dooden , en vy£
gequetften , endertig gequetften. Zyn fokkemaft en groote Heng raakten over

fchiTt'ec- boordt. Voorts was 't al aan ftukken wat 'er opftondt , behalve de
nemaaired- bezaansmaft : al zyn krygsbehoefte was verfchooten, uitgezonden: ze-

fchootfn"
venhondert pondt kruidt , en weinigh fcharp. In deezen ftaat leggende

woïdtnwr en niet langer zeekonnende houden, werdt hy eindelykdoor denKapi-
d
eike

aT teia Klaas Aldertszoon van Hoorn uit denvyandt, en van daarnaar de
Be eep

' Maaze gefleept. Onder de geenen die zich te deezer tydt manhaftig

queeten , werden ook getelt de Kommandeur de Wildt , en de Kapitei-

nen Marreveldt, Swart en van Kampen. Ontrent ten twee uuren naa

den middagh fcheidde de twee vlooten een weinig van elkandere , naa
dat de Hollanders tot viermaalen door den vyandt hadden heen geflaagen:

waar door de maften van verfcheide fcheepen aan wederzyde buiten

boordt vielen. Ook raakten eenige fcheepen in den brandt , een Engelfch

fchip fprong in de lucht : andere zonken. Geduurende den flagh zagh men
dat verfcheide Nederlandtfche Kapiteinen zich een groot ftuk buiten reik

van 's vyandts gefchutbegaaven: waar over de Viceadmiraal de Witnoo-

dig oordeelde met zyn by zich hebbende fcheepen wat draagende te hou-
xieenher- ^en . naadien hy niet boven d'Engelfchen kon zeilen , en boodt hun de zyde

zommige
11

ontrent Zuidtwefter zon. Een uur daarna zagh hy noch meer van 's

Kapiteinen. Landts fcheepen een groot ftuk te lywaart voor uit zeilen , alles byzet-

tende om noch verder van hem afte loopen , en den vyandt noch meer

t'ontgaan. Ik zou hier de naamen van die lafhartigen, ten fpiegel van

anderen, niet verzuimen te teekenen; indien 't my aan geen zeker be-

fcheidt van hunne perfoonen ontbrak : en om die zelve reeden werden

ook treffèlyke daaden van zommigen, die hunne dapperheit in deezen

flagh betoonden, verzweegen: want het betaamt niet dat men iemant,

zonder
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fconder gewiflê kenniflc

, t'onrecht pryze of Jaake. Immiddelsdeêde Vi- t6U,
ceadmiraal de Wit vcrfchcide fchootcn naar die wykcnde fchccpen, op
datze zouden wenden, maar vergeefs. Daarna vielen d'Engelfchen,
(die den gantfchendagh, als kloeke zeeluiden, niet geen minder kloek-
moedigheit dan beleidt

, vochten) wederom op hem in , doch hy , met
den Schoutbynacht Pieter Floriszoon , nevens het fchip van den overle-
den Admiraal Tromp, en noch etlyke Kapiteinen , verweerden zich der-
maate

,
dat 'er niet dan een fchip , 't welk aan 't zinken was , werdt geno-

men. Toen ftelde hy zyn koers om den Noordtooften , en ontrent midder-
nacht heeft de vyandtlyke vloot hem t'ecnemaal verhaten. Des maan- DeWit

daghs
,
den elfden der maandt , bevondt hy zich 's morgens zonder vyandt zeilt metdÜ

Voor Wyk, en zeilde naar Texel. Eenige Gemaghtighden der Heeren Staa- Texel"**
ten, die in Texel, en op den Helder waaren, hadden gaarne gezien dat

'

hy in zee waar gebleven , hem daar toe met afgezonde galjoots vermaa-
nende. Maar hy antwoordde , dat de befchaadigde fcheepen van nooden
hadden in te vallen: klaagende over eenige bloodaardts

f , daar hy zich tRiÉrmet op kon betrouwen, en liep 's avonts of 's nachts met de gantfche
vloot binnen Texel: gelyk ook Monk met dEngelfche vloot zyn koers
naar Engelandt ftelde. In den eerden aanval hadden d'Engelfchen twee verüesaah
leneepen, die inde grondt werden gefchooten , verlooren. Daarna vloogh de zyde der

een Engelfch fregat inde lucht. Ook zyn 'cr noch vyf Engelfche fchee-
En8eUlhea '

pen verbrandt , 't welk de Ruiter fchrcef gezien re hebben. Anderen
maaken hunne fchaade nochgrooter: en d'Engelfchen , die zich d'over- ziebetü-
winningtoefchreeven

,
bekenden zelfs

, dat ze die dier hadden gekocht
dat ze vier hondert dooden hadden

, en daar onder acht Kapiteinen' *?onL tt6*-

en noch zevenhondert gequetftcn, en onder de zelve vyf Kapiteinen-
voorts dat ze zich benoodight vonden, dewyl veele van hunne fchee*
pen zeer befchaadight waaren, naar Sowowld , of Soulsbaay te loopen.
De Hollanders verftonden dat ze de zeege hadden bevochten; naadienze
Hun ooghmerk in't voornaamfte hadden bereikt, en d'Engelfchen genoodt-
zaakt hunne kullen en havens , die ze te vooren, veele weeken lane,
gelyk als belegert hielden, teverlaaten: want men wift dat ze

, tuflehen
7-onaagh en maandagh

, 's nachts naar Engelandt waaren geweeken Daar-

m^Z^^^^l dat de Generaal Monk, toenhy al aehtieU

KvTlS VJ? Texd was g^omen, aan tParlementfchryvende,

Pew die hv 'h* \f
°0pCn

;

daarbyvoegh
,V

^themzynegaljootfchip-^—

haddintno^iï
Bezondcn

1

ömd
S

Hollanders naateoogen
, zulks

^
lande l Tf^ k*** Uit dan befloocen werdt dat ^ voor de Hol-

wéeken'
a, Tlnft

J
ert

J
me

c
t hun te gdvk '

en °P <*ncn tydt
,
was ge-

ven v?' Ji \?
e 2vdeder.Staatcn, werden in 'teer ft, volgens het fchry- ƒ^e,byven van den Viceadmiraal de Wit , wel veertien fcheepen gemift. Maar f™T

Ion
RerdatZe niet meer dan negen of tien fcheepen van oorlogh ver- den.

f ,

ren
'
ten deelegenoomen, ten deele verbrandt , of in den grondt

ge
-

iooten: te weeten vier van Amfterdam, een van Rotterdam, een van

vier!"
12

!

11

- r1°
vatl Zeelandt

'
en een uit Vrieflandt. In Texel waaren

Zeebfid '

lee
l'
en ingevallen

,
en noch twaalfin de Maaze , Goereê en

flaehbèft
t
?
a
?
men 2esentnegentig fcheepen: en voor 't aangaan van den

nen di ?
S

.

Lands vloot uit hondert en zes zeilen. Eenigen der gee-

maftelooq
Witmeende datwegh waaren, zyn in de Maaze, en elders

hebberen
*Cer befchadight binnen gefleept. Het meefte deel der Bevel-

}^ gebleve fcheepen, die diep in 't gevecht , en
H mid~
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I($r, midden onder de vyanden, te gronde gingen, werden vand'Engelfchen

geberght ; die door dat middel meer dan zevenhondert gevangenen bequaa-

men. Voor de re ft was 't verlies byna gelyk: aan beide de zyden hadt

men ontrenteven veel dooden; want aan de zyde der Hollanders waarén

ontrent vyfhondert mannen gefneuvelt , en zeven hondert gequetft. Doch
men hieldt dat d'Engelfchen meer fcheepen hadden verlooren dan de Hol-

landers : en , zoo men 't zeggen van zommigen , die zich 't foldaat-en zee-

manfchapverftonden, geloven magh, men hadt toen degantfche Engel-

fche vloot , voor de wal beneepen , konnen vernielen , indien 's Landts gant-

fchc vloot llechts goedt gelaat hadt getoont. men zou, meendenze, naar

alle waarfchynlykheit , d'Engelfchen op de vlucht en tegens het ftrandt

hebben gedreven , had men zelf niet geweeken. zoo dat 's Landts vyanden

byna geen andre ftof totblydtfchap hadden , dan die ze vonden in de doodt

van den L. Admiraal Tromp : een verlies , dat aan de zyde der Staaten

onwaardeerbaar was , en dat de tydt , en 't wonderbaar beleidt en dapper-

heit van den Heere de Ruiter , daarna nooit uit de geheugenis konden wif-
Lof van fcnen. Van dees' doorluchtigen man magh men met recht zeggen , dat
romP door zyh dapperheit en verdienden

, zyn eige fortuin hadt ge-

maakt , en dat hem 't geluk nooit begaf , dan in den leften oogen-

blik van zyn leven : hoewel men dien , naar 't oordeel der dappre mannen

,

den allergelukkighften oogenblik moght noemen ; dewyl hy zyn leven

met geen meer glorie kon eindigen , dan in zulk een' llagh
, ten dienft

Kortbc- van zyn vaderlandt, en voor devryheit der zee. Hy was in den Briel ,

feven

anzYn inden jaare m

d

xcvn ,
gebooren , en maar negen jaaren oudt toen hy

cven
' onder zyn vader, den Kapitein Harpert Martenszoon Tromp , ter zee

fE.van Me- begoft te vaaren. Zyn vader , die in den fcheepftrydt voor Gibraltar
ttre».xxnu. keyei hadt op een fregat t, raakte in 't volgende jaar op dekuft vanGui-
s 4'

nea met een Engelfch zeerover flaaghs , werdt toen in zyn kuit ge-

quetft, en zat zoolang op de ftuurplecht tot dat hy in 'tmiddevaneen

werdt gefchooten. Waar op men zyn zoonken , toen elf jaaren oudt

,

al fchreiende tot het volk hoorde roepen
, zultgy myn vaders doodt niet

wreeken? Naa'tneemen van 't fchip moft het kindt dien rover wel derd-
half jaar voor kajuitwachter dienen , en vondt daarna middel om t'ont-

komen. Sint bekleedde hy verfcheide fcheepsdienften, werdt Quartier-

meefter, daarna Stuurman, en in den jaare mdcxxii Luitenant op een
oorlogfchip. Twee jaaren daarna gaf hem Prins Maurits bevel op een
kleen fregat, voerende veertigh man. Naa dien tydt viel'er ter zee naau-

lyk iet voor daar hy niet tegenwoordig was , en jaar op jaar , in 't een

of 't ander gevecht
, proeven gaf van dapperheit en beleit. In den jaare

M'DCxxix werdt de zeeheldt Pieter Hein, te dier tydt L. Admiraal van

Hollandt geworden , die zich op zyn fchip , den groenen Draak , als beft

bezeilt , hadt in zee begeven , aan zyne zyde doodtgefchooten. Van
dees' werdt verhaalt hoe hy op zeekeren dagh betuigde, T>at hy veele kloek-

moedige Kafiteinen hadtgekent , doch in dezelve altydt eenigenmisjlagh

gevonden : maar nooit in Tromp , in wien hy alde deughden erkende , die

in een' Zeeoverfte worden vereifcht. Wat tydts daarna gaf men dat be-

zeilt fchip uit gunft aan een ander, 't geen Tromp zoo verdroot, dat hy

de zee verliet, en daarna zeker ampt, ontrent zeezaaken, aan landt be-

zie A\tt,t- diende. Maar als de L. Admiraal Dorp in den jaare mdc xxxvii zyn

Ja™
1
' dienft verliet , werdt aan Tromp , op d'aanpryzing % der Staaten van Hol-

* Recom.
jiet bevel over 's Landt vloot , door zyn Hoogheit Frederik Henrik

,

mand*,*, ^ 0nmje
. ^ yan L Admiraal opgedraagen.
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Sedert heeft hy zich in verfcheide zeeflaagen, regens de Duinkcr- i6> t.
kers Spanjaarden Portugeefen en Engclfchcn

, zoodanigh geouee-
ten, dat hem vrienden en vyanden hielden voor den grootttcn zeeheldÉ
zyner eeuwe. Ook was nooit Admiraal zoo bemindt van deKapiteinen
en matroozen, die hy met ongemeene vriendelykheit bejegende en zVnekmders noemde, en daarom van hun Beftevadr werdt geheeten. Doch
daar was niet daar men zich meer over verwonderde , dan over zyn be-
daartheit en bezaadightheit in de hitte van 't vechten, waardoor hv ge-woon was

,
zoo leeghbaar enonverfchrikt beveelen te geven en op al

les ordre te ftellen, alsof hy aan landt en in zyn huis , buiten gevaar
waar gcweeft. Dewylhy dan in zyn leven, en geduurendezynbewindt'om zyne deught werdt ge-eert , om zyne goedtheit bemindt

, om
zyne voorzichtigheit gepreezen , om zyne kloekmoedigheit ontzien,
zal hy buiten twyfFcl na zyn doodt leven, in de geheugenifte der naa-
koomehngen tot aan 't einde der eeuwen. De Staaten der vercenigde (rWNederlanden heten zyn ichaam te Delft in d'oude kerk, daar ook het

fvkft^
PiCter Hcin7°ï^g^ien, met een treffelykè cufcé

In Z l v
™rd* h

\
cnZ™ • « vereerden hem

,
op 's Landts koften , met

<'z
>
ner^

^fftee van marmerfteen. Hier ziet men zyn beeldt uit- In-gehouwen, en men leeft er twee graffchriften, in de Latynfche en Hollandt- *» *¥-
lelie taaie

, vervaatende den lof zyner heldendaaden. Dit fchryvende valtmy in, dat ik, dus afweidende, teveel van Tromp en van zyn bedryf™» Ddjh
heb gefprooken, ook te weinig : tc weinig, ten aanzien van's mans waarde '* ' 8 *' l8 *'

die een gantfche Hiftorie vereifcht ; te veel , om dat ik dus doende
buiten 'tooghmerk deezer Hiftorie

, die de daaden van de Ruiter moftmelden
,
te verre ben afgeweeken. Doch de ftof vin Ae^n u»' t ji .

teTn KhJ a U '

Cn W
y lcft Van IlCM fPraak«« .

door den Kapi-em Klaas Aldertszoon
, feenemaal reddeloos

, als hy n et langer zee kon

bSt '^\hetT'^ •
c«

'

s ^ondls voo 1 M s ee

was hy beez „h ,

ecfkW lh Des andrendaaehs wdl »»

aan flaan. Doch alL
8

1 ?? '
en het voormarszei daar hal.endagN

d^doorbIaghtoffl^lf°^ftukk
r?
n

'
d« men dien gantfche„-;<

een kleen vaartuig meftwJ,.
^

.

trcnt den avondc quam 'er

de Heeren Staaten
"

a HoLT^™ Zy" b°°rdt>
,

metee "' bricf van
was vergaan. Hier op zortd ,v

' T ï ^T"?" hoe 'cmet devloot
Moog. \KCcen Loft °erhafcl

ery CC"^ aanhunne Ed GrooC
was, n den fchee^ï a?

Van 1 Secn '
voor zoo veel hem bekent

hy onder z"il on?
y

|

V00rgevallcn
-
Den volgendenmo«rcngin<; mv;„„.

deViSM&W M °°pei1
-
Maar ontrent de" middagl quant '»™> J-

f^P. nXntórfvJl^^ T een
g
alj°ot uit Gocreê aan zynl^'L

i» 'n alioor ,1,
hunneHo

?gllmo°gcnl:heden, beveelende, dat I,y 1»

^en. De HcereVS23
",' 5T'

WnS hem
'

'

s Undtsvlootop tczoe- jXI^
eeadmira^ t™ ï? r " sdaaghs tevooren aan hem enden Vi- hy ><>«*-

'«et een Cvalrm .«
pfchreven

'

dat ZC Zich M*m<ltS in I™*»»^ «»
Staat, gelvTll '

g 2C£ 20uden bcSeven .
om de vloot 'an den J«Cfe

de zaake vanW 'S
'
°P tczocken

, en met hunne goede beftieringe f
™ ,ieB

;°
i«*

tc hclpenbelci lS
mC
d

C"e

rl

Lanclt
f tot £" §0ede «^n . daar by voegcnde _ dat hunnc HoQg Moog zjch QpH * hunne
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lór? hunne kloekmoedigheit fen kloekhertig beleidt * ten hooghften verlie-

fcourlgiê. ten. Doch ten zeiven daage werdt by hunne Ed. Groot Moog., op de
* Animeuji naadrctyding van d'uitkomfte van den flagh , hun beide aangefchreeven

,

e

N»dcr dat hunne Hoog. Moog. bedenkelyk vonden, dat zyzich, volgens het

laft? om voorigh aanfchryven , met eenigh kleen vaartuig i n zee zouden begeven

;

Haa'tTc
maar raadtzaam hielden, in gevalle hunne gezondtheit zulks toeliet,

koomen
0

naar den Haage te koomen ; om hunne Hoog. Moog. van alles volkoo-

Ma^er men verflag te doen. Maar eer dit lefte fchryven hun ter handt quam,

diequam' waaren ze alreeds met het gemelde galjoot in zee gefteeken. De Kuiter
ftaakenze

iiacjt 00^ aan Heeren Staaten van Hollandt gefchreven , dat voor de

Maaze twee fcheepen van oorlogh laagen ,
die noch bequaam waaren

om dienft te doen , verzoekende dat men ordre zou zenden daar zich die

nAug. fcheepen naar moghten richten. Men fchreef hem ten antwoordt, dat

hy de gemelde twee fcheepen zoude zenden naar zeker mafteloos fchip

,

daar ontrent in zee dryvende; om 't zelve, was 't een Engelfch fchip,

indien 't doenlykwaar, te veroveren, of andersfins in behouden haven
Zeilen te brengen. Doch dit fchryven quam desgelyks te laat. Hy en de Vi-

ku

n

|
s de

ceadmiraal Jan Evertfz met het gemelde galjoot langs den kuft zeilende

,

zaagen 't fchip van Kapitein Taneman , van Enkhuizen , aan de Noordt-

kandt van de Maaze op veertien vademen in den grondt leggen , met de

{lengen boven waater : en voor Schevening , twee mylen "in zee , zaa-

gen ze 't fchip de Gerechtigheit van Amfterdam ten anker leggen. Den
13 a«Z> dertienden waaren ze 's morgens tuffchen Egmondt en Petten, zonder

d'Engelfche of Nederlandtfche vloot te vinden. Dien zeiven dagh quaa-

Te'xeT"
in men ze m Texel' daar ze vierentachtigh fcheepen van oorlogh, 't groot-

En van fte gedeelte van 'sLandts vloot, vonden. Daarna reisden ze over landt
daar in den naar- den Haage : daarhuniemandtvraaghde

, Waarom datze , toen hun

"vrfag.hun fcheepen fonbruik waaren gefchooten , niet in andre fcheepen waaren
voorgefteit. overgegaan ? Hun antwoort was , Dat ze dan hadden moeten overgaan

Jo^dT tn ^es vyants ftheefen • willende zeggen
,
dat de vyandt toen turfchetiW

zieMze- beide lagh ; zoo datze van 's Landts vloot waaren afgefneeden. Ook
w«"xliI

- werdt hun, eenige daagen daarna , toen ze in de vergadering der Hee-
5

' ren Staaten verfcheenen, door den Heer die voorzat en't woordtvoer-

Verkiaa-
de

'
uit ^en naame etl van weegen hunne Hoog. Moog. aangezeit , dat hun-

ringdcr ne Hoog. Moog. der zeiver aangewende devoïren
, goedt beleidt , di-

Heeren re61ie en mannelyke couragie , in het jongste zeegevecht tegens d'Engel-

tiunner fihen betoont
, voor aangenaam hadden aangenoomen

, gelandeert engeap-
eere. probeert: met verdy everklaaringe, dat ook hunne Hoog. Moog. intyden

gffiïr^''
en ŵ en ^e dienften, zoo by hun beiden, als by d'andre Opperhoofden

Rejoiutien en Kapiteinen in 't voorzeide gevecht aan den Lande gedaan , naar be-
vmhaare fooren zouden erkennen : met verzoek en vermaaninge dat de zelve in

epden 19*' de voorzeide devoiren, goedt beleidt, en manlyke couragie wilden con-
Auz- l6n tinueeren en volherden

, ten meeften dienfte van 't algemeene lieve va-
genoomen.

deriml(fo. yan deeze verklaaringe , die den negentienden van Auguftus

werdt gedaan ,
gaf men hun daarna fchriftelyk befcheidt , behoorlyk

De Kuiter onderteekent. Weinig daagen daarna werdt den Kommandeur de Ruiter

gekatene'e'n
door de Heeren Staaten verlof gegeven om een keer naar Zeelandt te moo-

ier naar gen doen : met laft en ordre, dat hy zich ten fpoedighfte , met zoodaanige
zeelandere

officieren enmatroofen alshy bevinden zou tot den dienft van 't landt

i' willig en tot zyn perfoon genegen te zyn ,
naar Texel zou begeven : voorts

werdt hem bekent gemaakt , dat hunne Hoog. Moog. begeerden , dat

hy , nevens andre Opperhoofden weer met de vloot in zee zou. gaan.

Ook
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Ook werdt den Viceadmiraal Jan Evertfz desgelyks tocgelaaten naar i&f^
Zeclandt te reizen ; met laft dat hy zich met het nieuw fchip , dat voor Desgeiyb

hem aldaar werdtgereedt gemaakt, zoo haaft als 't doenlykvvas, naafÏJajï*
Texel zou. begeven; om de fcheepen , daar leggende

, op het fpoedigh- fevertft.

fte van alles te helpen voorzien , en zonder eenigh tydcverzuim in zee
te brengen. Daarna werdt in Texel groote vlyt aangewendt om kennis
te neemen van de plichtverzuimnilTe \ der befchuldigde Kapiteinen, ter %wuik~
zaake van hun loopen en wyken. Maar veele braghten zoodanige rede-
nen t'hunnerverfchooning by, dat de Krygsraadt het meefte deel der be-
fchuldigden vry verklaarde , en weer op hunnen fcheepen (lelde. Zy
klaagden meeft alle dat ze flechte onweerbaare fcheepen met licht ge-
fchut hadden: en de L. Admiraal Tromp hadt zelf, eer hy uitZeelandt
liep

, wel dertig van die fcheepen uitgemonftert ; oordcclende , dat ze
meer tot laft dan tot dienft zouden ftrekken ; doch daarna goedgevon-
den

, datze nochtans in zee zouden gaan , om 't getal te vermeerderen

,

en de vloot, door hunne meenighte, te meer aanziens te geven. Ook
meent men dat d'Engelfchen , hadden ze langer (landt gehouden, hen
meeft alle zouden hebben genoomen , of in den grondt gefchootcn.
De Heeren Staaten (willende door een onwederfpreekeiyk bewys aan
aiïe de werelt kundig maaken, dat d'Engelfchen van de Hollandtfche kuft
waaren verdreeven , en 's Landts zeegaaten van hunne bezetting ont-
laft) hadden bevoolen , dat men een groote vloot van Ooft-en Noordrs*
vaarders

, en van andre koopvaardyfehecpen , die , achter Hitiandt om
,

Weftwaart aan wilden , zou geleiden ; en ctlyke Ooftindifche en andre
fcheepen

, in de Sondt en in Noorwegen op geley wachtende, naar 't

vaderlandt brengen. Om dieordre naa te koomen liep de Viceadmiraal DevW-
de Wit (die \ opperbevel over 's Landts vloot

,
by maniere van voor- w

iraaUc

raadt, werdt gegeven) nevens den Kommandeur de Ruiter en andre Op- JJ™
perhoolden

,
den tienden van September met veertig fcheepen van oor-

*üker™&
log die in den leden zeeflagh minft befchaadight , en voorts weer toe- èen'groot

10

geruft waaren, uit Texel in zee. Byhun voegden zich tzeventmh koop- ëeta ' kooPi

vaardyfeheepen uit Texel , en wel driehondert uit het Vlie. Met die
groote vloot quaamenze binnen negen of tien dagen beooften 't rif van
ichaagen. Daarnaa zyn hun by de kleeneHolms vyf Ooftindifche , en

nen "uirdU T"' OI
f

dcr '* Van dertien Deenfche oorlogsfdicc-
m
vï'

°ntmOCt
-
Toe» ftdde^e hunnen koers naar

fom£ y°or y^ker komende, vondenze daar wel tweehondert
opvaarders die uit de haven quaamen, en zich onder hun geley begaven.

Mard^
V0Cg

4 ,

Zkh n°ch meer ^ honderten tfeftig fcheepln uitMa dcmen andre havens Geduurende deezentoght werden van tydt tot
)«itóchecnwe oorlogsfcheepen uit het vaderlandt naar de vlas gezonden

,

ck i
tS

i

0
?
1 verfterktcn tot het getal van fesentfeventig fcheepen , enac Koopvaardyvloot groeide noch aan tot vierhondert zeilen. Al dees fchee-

pen zyn m t begin van November
, onder 't gemelde geley , binnen

exel en 't Vhe behouden aanaekoomen
, zonder eenige quaade ont-

moeting van vyandt gehadt te hebben : hoewel d'Engelfchen weer met D'EngeU
vloot van ontrent vyftig oorlogsfcheepen in zee waaren. Korts daar- Cch

l
v
.

fo<*

om od
Holiandtfche oorlogsvloot , zich ontrent Texel houdende ,

*gg£*-

V1nvf
meuvan leeftoght en alles voorzien te worden, (want men was landtfche

-7walr t?n ft

Cmcndcvlootdengahtfclien winter in zee te houden,
) dooreen' ^j*'

S^STO 3t uiterfte^vaar - De vloot was te dier cydt™& fterk
venug oonogslcheepen en twee fluiten , die leeftoght en krygsbehoefte

H 3 voet-
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1 6* 2 voerden, en ging, toen de windt toenam, ftraks onder zeil, om wat meerder

ruimte te krygen; zoo dat men Kykduin ontrent drie mylen en een half

ooftwaart van zich zagh. Hier ten anker leggende , begoftde windt den

negenden van November , 's morgens voor dagh , zoo op te fteeken uit den

Weftnoordtweften , ook zomtydts uit den Noordtweften , dat op dien

dagh verfcheidefcheepen, door den harden ftorm , van hunne ankers

fpoelden. Ook fprongh de Ruiters anker op den middagh uit den grondt

;

waar op hy zyn plechtanker liet vallen , daar 't fchip voorop draaide.

'Savondts hakten verfcheide fcheepen hun groote maften over boordt,

die op den hals naarTexel zeilden. Des nachts hieldt de ftorm aan
,
en den

volgenden daghwoey het even ftyfuit den Noordtnoordtweften , met dik-

ken haagel en jachtlneeuw. Toen zagh men den Viceadmiraal de Wit,

en noch tien fcheepen , zonder groote maften leggen. Een ander fchip

hadt al zyn maften gekorven. Veele fcheepen raakten driftig van

hunne ankers. Eenige moften ftranden : andere zagh men t'eenemaal ver-

gaan. Den derden dagh van 't onweer werdt in 't fchip van den Komman-

deur de Ruiter in beraadt geleit , wat men beft doen zou om fchip en leven

te behouden , en de eerfte haven de befte te kiezen : maar men kon niet

De Ruiter befluiten het plecht- met het daagelyks anker , ieder met twee kabels,

in grootge- te bakken : doch ontrent den middagh brak het daagelyks tou ten hal-
raar

'

vea, en men vondt zich ingrooten noodt; dan naaden middagh begoft

het weer allengs af teneemen , en tegens den avondt tebedaaren. Toen

werden noch zevenenveertig fcheepen getelt, en daar onder drieëntwin-

tig mafteloos. In dien ftorm bleven ontrent twaalf of dertien oorlogs-

-f AH^ma fcheepen t , en een fluit met krygsbehoefte gelaaden; ook eenige koop-
xxxm.838. vaarders, en veel volks; ja van zommige fcheepen quam byna niet een

menfch af. Ald'andre fcheepen werden zoodanig befchaadight , dat ze,

toen de windt ftilde , binnen 's Lands havenen moften invallen. D'En-

celfche vloot, door den ftorm nier zachter gehandelt, moft, naa't ver-

laan van etlyke fcheepen, desgelyks de zee ruimen, en werdt daarna,

doorordre van 't Parlement, ontwaapent en opgcleit. Uit ai die fchaade

kon men afneemen dat men 's Landts vloot te lang in zee hadt gehou-

den: en dat d'oude Hollanders niet zonder groote reden in hunnen zee-

vaart de faizoenen van 't jaarplaghten waar teneemen , en hunne fchee-

De Neder- pen in 't begin van November, ofnoch vroeger , voorzichtelyk op te leggen

:

landtfche oordeelende , dat het beter was wat minder te winnen , dan te veel te

woS^n waagen. Ontrent deezen tydt quaamen veele klaghten uit Engélandt,
Engeiandt over den quaaden toeftandt der Nederlandtfche gevangenen , die daar , ten

Keft!" getaale van negenhondert ,
byna onder den blaauwen heemel , in een plaats

zie Aitze. j je nieeft open was , veel ongemaks leeden : leggende en flaapende , by ge-
w^xxxin.

van botlakken, op ftroo, zonder deklels of deekens. Zommige

hadden zelfs geen ftroo om op te leggen , en geen voedtzel genocgh om
van te leven : zoo- dat zè , onder malkanderen vervuilende en verftin-

kende ,
by meenighte wegh ftorven. Ook verboodt men aan de Neder-

landtfche gemeente te Londen (die in 't einde van Auguftus al vyfhon-

dert ponden fterling tot hun onderhoudt en verquikking hadt te koft ge-

leidt) hun met aalmoeflèntehulp koomen. Eenige werden door al 't on-

gemak, hcopeloosheit, en mistrooftigheit krankzinnig
: andere gingen

quvnen en konden leven noch fterven: de gezondtfte zaagen alsfchim-

nien Zommige, die over de muuren zochten wegh te raaken
, werden

vandefoldaaten, hunne bewaarders ,
in 't overklimmen gefchooten , of

doorfteeken. Doch desniettemin zyn veele met lift uitgeraakt , en in

Hol-
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Hollandt gekoómen : zich alom tenhooghften beklaagende overd'ellen- i5y 3.
de in Engelandt geleden. Dan niet lang daarna werdt de wilTeling der
gevangenen, aan beide de zyden , beflooten. Geduurcnde de lefte tocht
van den Viceadmiraal de Wit , en den Kommandeur de Ruiter , hadt men
in de vergadering der Heeren Staaten van Hollandt lang beraadtfiaaght
om 't ampt van L. Admiraal

, by den Heer Tromp bedient , met eenig
bequaam perfoon te vervullen : niet weetende werwaart men zich zou
keeren. Want de Viceadmiraal , die harts genoegh hadt en met
recht naar die waardigheit moght ftaan , was , gelyk boven is aange-
roert

, zoo hardt en heerfchachtig in 't gebieden , en zoo gehaat van
't bootsvolk, dat men hem 'tbeftier van 's Landts vloot niet dorft be-
trouwen. Men hadt noch onlangs gezien dat de matroozen tot vyf ofzes zieAitzt-,

maaien toe, zoo ver ging hun afkeer, hadden geweigert, hem als Vi- ^ XXXIU *

ceadmiraal, volgens het bevel der Heeren Staaten , binnen fcheepsboordt
°9 '

t ontfangen. Ook toonden de voornaam fte Bevelhebbers en Opperhoof-
den van 's Landts vloot (behalven de Ruiter , die , met zyn' (laat te vree-
de, zich hetgoedtdunken der Staaten onderwierp) zich gantfch ongene-
gen om onder hem te (taan. Men kon ook geenen anderen , die zyns ge-
lyk of zyn minder was , boven zyn hooft ftellen , zonder hem eenigh-
zins te verongelyken. Hem dan te kiezen en hem niette kiezen hadt bei-
de zyn zwarigheit. Men hadt, hoe men 'thier fchikte, oneenigheit en
onorde ,« en daar uit veel onheil , by geval van gevecht , te vreezen.
Derhalven vondt men eindelyk geraaden het Admiraalsampt aan een per-
foonaadje van meer achtbaarheidc en ontzagh op te draagen : naamentlyk
aan een Heer van aadelyke geboorte

,
uit den aalouden ftamme van Waf-

De
o

e

d

cr

fenaar gefprooten, wiens verftandt en dapperheit 'tgeen aan zyn ervaa- ™orda6?
m

renhcit in zeezaaken ontbrak eeniger maate konden vervullen Dees'
L - Aimi

,

raal

was Heer Jakob van Waffenaar, Heer van Opdam , Kornel over een re- £* en

gement ruiters
,
en Overfteder ftadt Heusden , wiens vader 't gemelde ,

Wfvrics*

ampt weleer hadt bekleet. Men fprak ook van den Heer van de Lek enX™'
tfeverwaart, Lodewyk van Naïïau

, natuurlyken zoon van wylen Mau- °okde

dal;Ir Van
r
°raif : maar zo° wd d

'

een & Gander toonde zich
,oaar over aangefprooken

, ongenegen om dat ampt t'aanvaarden Dan vermarr-

lemeene ?J ) J
k Z°U ^rzoeken, 't gemelde ampt ten dienft van 't

wordtL^^^^X^^' Ookwerdene
P
enige Heeren, ne-^

Plaat, v"r J
, ,

Wlt (dees was
'
etlyke weeken geleden j , in de t *3>'.^^.T^ Heere van Heem*ede

- ** l<aadtpennonan tófc
aal.

°llandc g^°°ren
, en daarna be-eedighti) eelaft hem tot het

zyne tegenwerpingen en zwaarigheden op te loflènen wegh teneemen.

dirh 1

voorwaarden van gewichte te bedingen. Eerft, I.

vwny, zich ergens in misgaande, voor geen onwettige 1 ofuimekoore 'en
1 IncmP"

opgezochte Rechters zou worden betrokken, maar voor de geenen die Tg^u^
gens de wetten, voorrechten » , en oude gewoonten 4 deezer Landen de -

naam
Wett'§e Rechters zouden weezen. Ten andere , dat hy niet met den 1

1

vrieslJT
Ll,ltcnant Admiraal

, maar van Admiraal van Hollandt en Weft- i*rMbgU*.

gezaeh
VC

>

rZien e,lbekleedt bouworden, blyvende het recht en hoogh * c°Ji™<*>

derde J
voorfchreven ampt in den boezem van den Staat. Ten 111.

werken dat 1

Heercn Staaten ter Generaliteit zouden trachten uitte

i\»nAr morriJ
7

'
a
!

ls Hooft over de vloot van den Staat gebruikt wor-dende, moght worden gemaghtight *, om de Kapiteinfchappen en min- gj
-**
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tAr^, dre bedieningen, in 't gevecht tegens den vyandt openvallende, aan^

ftondts te moogen begeven : en dat hunne Ed. Groot Moog. hem van

toen af, ten aanzien van de fchcepen van Hollandt , zoodanige maght zou-

i v. den geven. Ten vierde , dat zyn wedde , om 't ampt te meer luifter te ge-

v. ven, zou worden verhooght. Ten vyfde , dat hy d'ampten, die hy

vi. toen bekleedde, zou behouden. Ten zefte, dat indien hem in den voor-

fchreeven dienft iet menfehelyks overquam , hunne Ed. Groot Moog.

zyne weduwe en weezen, volgens hunne gewoonlyke goedertierenheit

,

Daar zich zouden onderfteunen. De meefte Leden van Hollandt verftonden , dat

den van

Lc
" men nem die punten > gelyk ze laagen »

kon inwilligen
:
maar andere

HoiUndt fielden zich daar tegen , inzonderheit tegens het tweede en derde punt.
tcgens ftd- yoorts werc[t verftaan dat dit ftuk by geen overftemming tot befluit kon

i p. Sep. worden gebraght , en dat de Leden , die in eenige der voorwaarden zwaa-

righeit maakten, allevlyt zouden aanwenden om naader laft van hunne
2z sept. Heeren en meefteren te moogen bekoomen. Daarna liet men , door de

Gemaghtighden tot de zeezaaken
, op nieuw , met betoogh van

veele redenen, by hem aanhouden, ten einde dat hy 't gemelde ampt *

zonder het befluit op zyne verzochte voorwaarden aftewachten , zoude
Hy laat aanncemen. Ook liet hy zich zoo verre beweegen , dat hy de zaak ftel-

Tannceme? de in handen , en aan het oordeel van de gemelde Heeren » die ge-

van het zaamentlyk verftonden , dat hy zich in deezen naar de meening der Hee-

mh^mpt ren Staaten «>ude voegen : waar op hy 't L. Admiraalsampt ten leften

beweegen. aannam. Toen werdt by de Heeren Staaten beflooten, dat de punten der

"^jjSL*. voorwaarden, boven gemeldt , in naadere omvraage zouden worden ge-

lyk. braght : en werden de Leden verzocht , zich daar op ruftig \ te willen

nn
Shrge" verklaaren, cn zoo verre uittelaaten t , als eenighzinsdoenlykzou zyn.

.

r

% sept. Weinig daagen daarna is ter vergadering der Heeren Staaten van Hol-
Befluitder

Jandt verftaan , dat men den Kommandeur de Ruiter , wederom van den

HoïianVt? zeetoght in 't Landt koomende
,
zou onderraden } , of hy ook genegent-

om by de' heit zoude hebben , wanneer de Heer van Opdam , als L. Admiraal van

de
U
riuln?o"f

Hollandt , in zee zou zyn, zich in perfoon op zyn fchip te voegen en
hy zich op t'onthouden, om hem, naar zyne goede kennifTe en ervaarentheit in het

denL
P
Ad-°

ftuk van de zee
, en den oorlogh te waater , in alle voorvallende gele-

miraai gentheit tot Raadt en hulp f te dienen : en ten einde (indien den Komman-
0p

u
a

«
mJT deur de Rui^r iet menfehelyks moght overkoomen) de gemelde L. Ad-willen oiu- • i • » i i - ï ' , .< D

houden, om miraal niet teenemaal van zoodaanig een raadt en hulpe J onvoorzien

Raadden
Z0U Z^n '

^at ^en ze*ven nocn bovendien
,
ten zeiven einde , de Kapi-

huTpt/die- tein Kornelis Adriaanszoon Kruik zou toegevoeght worden. Wat nu op
nen. deezen voorflagh geantwoordt werdt, is my niet gebleeken: maar wel

\

S

^fiZ dat ze geen' voortgangk hadc. De gemelde verkiezing van den Heere

$ jÊjfflm- van Opdam tot L. Admiraal zagh alleen op de zeemaght van Hollandt en
— Weftvrieflandt : maar de Staaten Generaal gaaven hem ook het gebiedt

over de fcheepen der andre Landtfchappen ; doch alleen voor 't tegenwoor-

dige jaarvanMDC lui, en by manier van voorraadt. Men vertrouwde nu

datde Viceadmiraalen, die te voorenden ftok regens elkandere trokken

,

hunnen plicht met meer eendraght , onder zulk een aanzienlyk hooft

,

zouden betrachten. Voorts hadt men den Heere van Opdam , toen d'oor-

loghsvloot van Noorweegen voor Texel quam, laft gegeven, zich op de

zelve te begeven, eninzeeteblyven: maar 'tonweer, boven gemeldt,

mnov. en de fchaade daar uit ontftaan, liet zulks niet toe. Ontrent den zeiven

+ Gedepu- tydt werdt ter vergadering van Hollandt door den Raadtpenfionaris de

wit bekent gemaakt, 'tgeen by de Gemaghtigden
f van Zeelandtmeer

dan



L. ADMIRAAL DE RUITER. &
dan eens ter Generaliteit was op 'ttapyt gebraght, op het (luk van den 1653.
rang tuflchen de Viceadmiraalen Witte Korneliszoon de Wit en Johan
Evertszoon te houden , en 't bellier f aan de zelve op te dragen. Hier op -fEmphji

is by hunne Ed. Groot Moog. bcflooten , dat in die zaak den gemelden Ge-
maghtigden van Zeelandt ingeenen deele vorder zou worden te gemoet
gegaan, dan de voorflagh van infchikking^: , voor deezen van weegen %Aum-
hunne Ed. Groot Moog. op dat (luk gedaan, medebraght, en dat men W£^' ,<? -

mitsdien by 't geen op den twintighften vanOclober, leftleeden, dien-
aangaande by hunne Hoog. Moog. was beflooten, zoublyven f. Vol- ^Kefohtu:

gens dat befluit was by hunne Hooghmoogentheden, op den voorflagh ^^l*by die van Hollandt gedaan , goedtgevonden en verdaan , dat als naldêp"
de L. Admiraal van Hollandt in den aanftaanden toght met de Vicead- het

miraalen Witte Korneliszoon de Wit en Johan Evertszoon in zee zou t"cnen
g
de

zyn, de gemelde Viceadmiraal Johan Evertszoon, in de beraadtflaagin- viceadmi.

gen van den Krygsraadt en andre voorvallende zaaken , dan naa den wftenjo-
E. Admiraal den eerden rang cnftem zou hebben, en naden zeiven de han Everts-

voornoemde Viceadmiraal de Wit: doch dat by overlyden , zvvaare ziek-
z°°n

Q b
te, afzyn, of eenige andere ongelegenheit van den L. Admiraal, de Vi-
ceadmiraal de Wit, by maniere van voorraadt |, en tot nader ordre van iBypromi-

hunne Hooghmoogentheden, het opperfte gebiedt over de vloot van den . .

Staat zou hebben. Dit befluit werdtte dier tydt byde Heeren Gcmagh- /J.

r'"c,pa '

tigden van Zeelandt ter Generaliteit tegengefprooken; maar dc Heeren Ge-
machtigden der JLandtfchappen van Uitrecht, Vrieslandt en OveryfTel ^Hoi!

60

hebben 'top het behaagen van hunne heeren en meefteren j ingewillight. landt bdW.
De Heeren Staaten van Hollandt hadden te dcezer tydt, overweegende tendrieVi-

wat dienft een merkelyk getal van Opperhoofden den Staat in 'tflaan ter knlndde
zee kon doen, beflooten

, dat onder eik Kollegie ter Admiraliteit hun- s'ho««>-

ner Provincie voortaan een Viceadmiraal en Schoutbynacht, tot beeterE££
beitienng van 's Landts vloote

, zou worden geftelt , gelyk te Rotterdam vincie tc

111 t Kollegie van de Maaze gebruiklyk was. By die gelegentheit wèrdt^Si.
ae Kommandeurde Ruiter niet vergceten. Van hem hadt booten kleen , De Ruiter

naa dat men zoo veel blyken zyner dapperheit, in verfcheide voorval-
ien

,
hadt gezien

, den mondt vol : zoo dat 'er nooit lofdicht met meer «ai van

Srnnf
6

' S?fchrev
,

c
,

n
>
dan ' c gcc* deezen tydt door den druk inthchtquam en hem aldus aanfprak. gSJku nhafte R U 1 1 E R , puk van uw vermaarde Leeuwen Admiraii-

vZtl
e

Yggen^ '

r au ujpreekt memant niet dan alle deught en eer. kooren.

hebben U?
1

a
g^^ghverzeekert van zyne bequaamheit en deugt, „

den a
geduurende zYn afweezen, op den zeiven daoji toen hy in «

.

va R il
^°

rm TeXCl met de doodc worftclde
>
tot Viceadmiraal ^dÏÏS'

inoiiandt
;

onder 't Kollegie ter Admiraliteit t' Amfterdam , eekooren. vcr?^«ing

mi '

j
Uitftaan Van al ' C gevaar .

n0ch behouden binnen gekoo-
«icn, en dee den eenentwintighften van November, in denHaage, tet denieSen
vergadering der Heeren Staaten van Hollandt , yerflagh van 't geen in

to^orftn ieltcn zeetoght, in zyn byweezen, van gewicht was voorgevallen, bedankt, en
aar op hunne Ed. Groot Moog. hem over de moeite en goede zor-

hem™*
voonlc1 S

dien t0^ht &eha* en g^aagen
,
hebben bedankt, en SJSfe

Trr 1

VCrk
,

1C2l"g van zyn perfoon tot Viceadmiraal bekent gemaakt, «admiraal

voor Sel "'"^ °P 2>"n ernftfS verZO<* •
dat h

?
"™ &"

neemina x ,

laige dage« «aar Zeelandt zou reizen, om zich op daan- Verwerft

II Boek
t gemelde amP c

» met de êeenen '
dienV 2°u goedtvinden

, J**»
be'

* daar
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i6cj daar over raadt te vraagen, te beraaden : mits dathy, zoo haaft doen-

lyk zou zyn , zich wederom naar den Haage zou begeven ; om zich op

de gedaane verkiezing aan hunne Ed. Groot Moog. nader te verklaaren.

Tracht het Naa eenige overlegging van zaaken, maakte hy zwaarigheit in dat ampt
aann

d«
en

t'aanvaarden , en verzocht met een' brief aan hunne Ed. Groot Moog.

Imptrfté den tweeden van December te Vliflïngen gefchreeven, dat hy van dien

TZldie laft t moght verfchoont % worden. Hy zocht
,

naa zoo veel zwer-

vens ter zee van kintsbeenaf , en naa \ uitftaan van zoo veelerley ge-eommijjie.

ittrT'*™'
vaaren ' in ftormen en zeegevechten, voortaan te ruften

:
en d'eerzucht

,

om , door 't aanneemen van dit ampt , naar grooter te ftaan , en door

dappre daaden ,
volgens *t voorbeeldt van wylen den L. Admiraal Tromp,

rykdomen gloory te winnen, hadt op ditgemoedt, dat niet oorlogsge-

zint , en met noodruft te vreeden was ,
geen vat. Maar hoe hy d'eere

min zocht , hoe hem die meer volgde- De Heeren Staaten , 's mans

waarde kennende , en weetende wat dienft de Staat van hem hadt te

wachten , lieten 't daar niet by blyven , hem zendende den volgenden

brief.

Manhafte, vroome, difcrete, goede vrundt,
Briefder jfy hebben wel ontfangen den brief by u. I. aan ons geaddreffeert on-

"aaïenvan der dato den tweden dezer kopende maandt , ende gelyk wy altydts

Hdiandt ftantvaftig geoordeelt , ook in der daadt met onze aclien doen blykan heb-

aa" heT'e ben » ât "e deught geloont en gekroont behoort te werden allezïnts en

fchreï«?
C
"

zonder onderfcheit van perfoonen, daar inne de zelfde moghte koomen

tiittemunten , zoo hebben wy ook, ten vollen vergenoegt en verzekert we-
zende van de mannelyke en couragieufe daden by u. I. ten dienfte van den
Lande bewezen , en wel wetende de goede qualiteiten daar mede de

groote Godt u. I. heeft gezegent , alle het zelve billiklyk zoo veele by

ons laaten gelden , dat wy ,
geduurende uwe abfentie ïn dejongste ex-

peditie, gemoveert zyn geworden u. I. te defereren het Viceadmiraal-

fchap onzer 'Provincie, onder 'tKollegie ter Admiraliteit tot Amfter-
dam refiderende. Dat u. /. by de voorfchreve mïjjive het aannemen van
de zelve funt~lie tracht te excuferen , werdt by ons aangezien als voort-

komende uit zonderlinge modejlie. Maar daar tegens houdenwy ons ver
zeekert , dat u. I zyn perfoon en gaven het lieve vaderlandt niet zal
willen onthouden: ende verzoeken gantfeh vrundelyk, dat u.l. de moei-
te wil nemen van herwaarts te koomen , en de redenen van bezwareniffe
over 't aannemen van de voorfchreve chargie, zoo daar eenige by u. I.

zouden mogen refideren , bekent maken \ werdende by ons vaftelyk ver-

trouwt ,
jaa geenzins getwyffelt , ofte op alle de grieven en conftdera-

tien , dewelke by u. I. zouden mogen werden gemoveert , zalgegeven
werden zoodanig contentement en fatüfaclie, dat u. I. van de zelvege-

ditnoveert werden , ende wy het genoegen zullen erlangen van u. I. meer

geroerde charge te zien aanvaarden en bekleeden , ende mitsdien ons

daar toe vaftelyk verlaatende,

Manhafte, vroome
, difcrete goede vrundt

,

beveelen wy A de befcherminge Godes. Gefchreven in den Haage den

negendenvan'December 16^3.

Ter ordonnantie van de Staaten.

HERBERT VAN BEAUMONT.

Op dit fchryven quam de Heer de Ruiter in den Haage , en vertoonde

den Heeren Staaten van Hollandt wat reedenen van bezwaarnüTe dat hy

had-
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hadde. Maar de Heer Johan de WitRaadtpenfionaris van Hollandt, een
van de welfpreckendtlte mannen deezereeuwe, vanwien men zeic, dat Hy wordt

hy zeiden met iemandt fprak , dien hy niet tot zyn meening braght
, ^"J^

met hem daar over in gefprek getreeden , wift al zyne bezwaarniflen , «toiiari»

"

en reedencn van weigering , met bondige tegenreedenen wegh te nee- Jü3
.

nde
e
^*

men
; hem op al wat hy voortbraght genoegen te geven ; en met eene zoo Iwtïnim

krachtelyk in te boezemen wat een vroom man den vadcrlande fchuldig V0,Jaan
«
*A

is
, dat hy zich eindelyk liet gezeggen , en den Hceren Staaten zynen oiïïvS-

dienft gewillig toezey. Men gaf hem daar op den volgenden laltbrieff
, dmiraal-

die ten tydetoen deHeeren Staaten hem tot diewaardigheit verkooren, neemcT"
was gefchreven en onderteikent. t commif-

T>e Staten van Hollandten Weftvrieftandt , allen den geenen die de-
rfl£

zen zullen zien ofte hooren leezen faluit. i^Alzo wy , tot beter directie bydeHee-

van de zaaken en expeditien van oorloge te water , noodigh achten, dat ™
^oUand

onder de refpefiive Kollegten ter Admiraliteit binnen den voorfchreeven landeVJl-
onzen lande refiderende eenige meerder Hoofden en Officieren werden £

r tothet

aangeftclt , doen te weeten, datwy, om degoede kennijf'e die wy hebben v^hetvi-
van den perfoon van den Kommandeur Michiel Adriaanfz de Ruiter ,

ceadmiraai-

en van zyne getrouwïgheit
, vroomigheit

, naarftigheit en kloekmoedig- ye
h

n

apgcg**

heit in V (tuk van den oorlooge te water , den zeiven onthouden ,
gefielt

en gecommitteert hebben, onthouden, feilen en committeren mitsdezen
tot onzen Viceadrniraal van Hollandt en IVef vriejlandt voorfcbreven ,

onder het Kollegie ter Admiraaliteit refiderende binnen de jtadt i_Am-
flerdam, gevende hem dienvolgende volkomen maght

, authoriteit en

fpedaal bevel, den voorfchreeven flaat als Viceadrniraal voortaan te
honden, te exerceren en te bedienen, dezer Landen ende onze manden
te vervolgen', krenken en befchadigen, by alle middelen enmanieren , hem
mogelyk zynde ; mitsgaders, zoo veel in hem is., goede toezicht te hebben ,

dat de zee
,
rivieren

, en binnenwateren vry en veyligh gebruikt mogen
werden

, goede wachten te doen houden tegens allemvafien, en tochten ,

die^ eenige vyanden op ofte in deze landen zouden willen doen;, en voorts
in t generaal en particulier alles te doen dat een goedt en getrouw Vi-
ceadrniraal van den voorfchreeven Lande fchuldig en gehouden is te doen

;waar op
,
en van hem welengetrouwelyk te quyten , de voornoemde de Rui-

ZFZ ? ™erdt dm ^oorlyken eedt 'm onzen handen te doen wel-*e eeat gedaan zynde
, verzoeken wy alle Koningen

, Vorflen 'Printen

deler r^7f1r ™? * Republyken
, fteden ende andere onze ofte

m'tt
andt*&eaUlcerd™ engoedtgunftigen, den meergemelten de Ruiter

rivoF

7

e
i,

n
, W en c°™™tJJ<e aangaat

, alle wede bevorde-rmge, hulpe en byftandt te bewyzen. Ordonneren en bevelen ook alle^
df

Ller^ Bevelhebbers, en alle andere krygsluiden te water entelan-
e, onder onzegehoorzaamheitftaande , den meergemelten de Ruiter'voor

onzen Viceadrniraal voorftbreven te erkennen, houden en refpetferen,
zoo dat behoort; op de peenenen ftraffen daartoe

ftaande , endewerdt

vel
\.* ***gtó&*tn. Gegeven in den Haage onder onzen grooten ze-

dJS
ier den elfden November, in'tjaar onzes Heeren

******* -eshondertdrie-en vyftig.

Ter o A J. K ATS. Vt'

lcr ordonantie van de Staaten.

*^*9m HERBERT VAN BEAUMONT.
1 * Op
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1653. Op dezen laftbrief heeft de Heer de Ruiter, den tweeden van Maart

des volgenden jaars , ter vergadering van hunne Ed. Groot Moog. den

È^
mmî a

' eedt als Viceadmiraal gedaan. Ook hadden de Heeren Staaten ten zeiven

PicterFio- daage toen ze de Ruiter tot die waardigheit verkooren , met ecne , uit

woTdT
^e Per*°onen » niin Dy eenige Gemaghtigden $ van hunne Ed. Groot

gefteit tot Moog. en by de Raaden der Admiraaliteiten ten dien einde voorgefla-

S^elTjan &en » den Schoutbynacht Picter Floriszoon tot Viceadmiraal
, onder 't

Aartszoon Kollegie ter Admiraliteit in 't Noorderquartier ,
gekooren en gefteit ; den

Korneiis
kapitein Jan Aartszoon Verhaaf tot Schoutbynacht onder 't Kollegie ter

Tromp» en Admiraliteit te Rotterdam; den Konimandeur Kornelis Tromp, oudt-

neiSz^onde
^en ZOon van wy*en ^en Admiraal Tromp

,
tot Schoutbynacht on-

Boe^to" " der 't Kollegie ter Admiraliteit t'Amfterdam , enden Kommandeur Jakob
Schoutenby Korneliszoon de Boer tot Schoutbynacht onder 't Kollegie ter Admira-

*uitdeRe- liteit van 't Noorderquartier. De jonge Tromp werdt by deeze gelegen-

'johtiender heit, niet alleen om zyn vaders verdienften , maar ook om zyne eige

muaZ?™- dapperheit gevordert ; naadien hy zich in verfcheide voorvallen , en noch
mmen dèn onlangs in 't gevecht voor Livorno \ , manlyk hadt gequeeten . Men braght

VzufitZ-
nu<^en Viceadmiraal Witte Korneliszoon de Wit onder 't Kollegie ter Ad-

IhmnT miraaliteit te Rotterdam; op dat hy deneerften rang onder de twee an-
797-

(
dere Viceadmiraalen moght blyven behouden : doch de Heer van Opdam

ïSralidf" liadt, als L. Admiraal, den rang boven de drie Viceadmiraalen. Daar-
Ruiter na nam de Viceadmiraal de Ruiter zyn affcheidt van den Raadt ter Ad-

affcheidr
miraliteit te Middelburgh in Zcelandt , bekent maakende, dat hy den

van den dienft van Viceadmiraal van Hollandt, onder 't Kollegie ter Admirali-

AdmirSïï-
teic te Amfterdam, hadt aangenoomen, met voorneemenom 'tgemee-

teitinZee- ne vaderlandt naar zyn vermoogcn , en tot ieders genoegen , dienft te

Afkaart
^oen

'
Voorts den Raadt bedankende voor d'eere by hem aldaar genoo-

l6j.

4 .

' ten: met aenbiedinge van zynen byzondren dienft, tot voordeden ten
En wordt goede van de ingezeetenen van Zeelandt: ook met verdre verklaaringe

denRlad?
7 dat hy ze altydt een volkoome genegenthcit zou toedraagen. Hier

bedankt, over werdt de Viceadmiraal van den Raadt bedankt , en hem aan*

wanlZT' hevoolen f den ingezetenen van Zeelandt alle behulp en byftandt te doen.
Komt Korts daarna nam hy zyne wTooning t'Amfterdam, en hadt daar den ver-

d^met'cr deren tydt zYns levens , als hy aan landt was
, zyn verblyf. Het jaar

woon. van m dc liv , dat nu volght ,
braght groote verandering voort , daar iet

*em*

A,t
' van ^aat te me^en - De Heeren Staaten van Hollandt

, den zwaaren laft

xxxiii. van den oorlogh tegens Engelandt meeft alleen* op den hals hebbende

,

9
±jüw en merken^e

» dat net inwendig oproer van dagh tot dagh ftouter wierdt $ •

Ja xxxTn, dat ook eenigen fcheenen toe te leggen , om hun een' Kapitein Generaal

'

818.819- en miffchien ook een' Stadthouder , tegens hunnen wil
, op te dringen f

;

Vl\\ \%\ wiften geen gereeder middel te bedenken, om ordre t'hunner verzeeke-
830. 836. ring te ftellen, dan 't uitwerken van een goede vrede. Ten dien einde

xxxnu"
1* todden ze ,

eenige maanden geleeden , in ftilte gearbeidt om den wegh
836. tot eenig verdragh tebaanen \ ; en daarna , niet zonder veel teegenftrce-

*v^cdcha*n- ving ^ , een vredehandeling met het Parlement van Engelandt , of met
dding. den Generaal Kromwel, te weeg gebraght. Ook hadt men weer etlyke

£ml
Ait

' Gezanten naar Londen gezonden. Geduurende deeze handeling
, hadt

xxxnr.805. Kromwel de gehecle regeering, onder den tytel van Prote&or, of Be-
8

Kromwci fcnermer der drie volken van Engelandt, Schotlandt en Yrlandt, door
wordrpTo- behulp van eenigeweinigegunftelingen, aan zich getoogen*. Hier door.

E^uS tot meerder maght opftygende , dan ooit Koning in Engelandt kon be-

schotiandt' komen, zocht hy zich in die hoogheit, door vriendtfehap met de Hol-
C
' * itD*e.i6tf. 2i«tAltt,<mA xaui»8tfi« lan-



L. ADMIRAAL DE RUITER. <?<,

landen
,

te vefhgen: daar eerlang de vrede op volgde, die den vyftien- 16*4den van April deezes jaars te Weftmunfter tuflchen beide de volken
werdt gellooten

,
en onderteekent. Dit vreéverdragh behelsde drie- en-

8C"oolcn -

bm eni
1rtent

'/nftl
'

ekte d« oude'vricndtfchap en rètffrjta»

hcXJi'
Z('ndc

Vetvan dehaatingvafcheryte reppen: en aangaande '"»»

}c/JJ
We
;
dt a"Ce" Sczdt •

dat ^ Nederlandtfche
"*•

Jcbeepen eentg oorhgsjclnpder Engelfcberepublykeinde Butannifchezee
ontmoetende dan de vlag -van den top van de maft zouden linken en
tiet marszeil laatenvallen, in voege als ooit. in voorige tyden enintemge voorgaande regeering was gebruikelyk geweeft. Zoo dat in dit ftuk fA'"™*
niet nieuwswerdt bedongen. Doch eer dit vreêverdragh werdt Bcdooten £ï'"-

hadt Kromwel op zeker puntf, {bekkende om (fen jongen Prins vanOranje (die
,

als uit den huize van Stuart gefprooten. by hem in'tooa ff"
d"

was) u,t alle hoogeampten enwaardighedcfJweercn, iLggedrongen!Maar men hadt dien eifch met veel redenen tegengcfprookeiïcn van de 1^'
landtgeweezen; maar daarna, om een' middelwegh* 'te vinden, ingewil- ?iït?
ma of AH f^T"^ byhunn<

,

Hoog- Moo§' tot K»pitein Gene- 2'„7""

pen tot S Tllr"
hu7ekryg?'™g^ •0% de Staaten der Landtfchap- TUrfpen tot Vadthouder zouden worden gekooren

, zouden verbonden zvn her s
c,"1" dards

hfvT n j
z
,y

die
k
V00r zo° veel i" hunwas, zouden helpenTandt-

d>«oi',

haven. Dan de Protector nam in dien vooril,gh geen gdnoegen: en Kaf KK?"voor en naa het teekenen van 't verdragh , klaar te kennen dat de vrede °n"* ht

punt va,

d
n>n

U
?
ryPen

'

tC" ïy dat
n

C HCCrCn Staaten van Holla»dt datSc-punt van uKuumng voorzoo veel hun aanging, in 'tbyzondcr met een '°™-
bonchgfchnftt zouden beloven natekoomen Hier op hadden dl^ */*

zooHaanl ,1c', v a
T

.

v
?
nnunnc Ld

- Groot Moog. op dat punt, **>"/?«-zooi.aamg als zy t zouden believen te nemen met de1iekLhri..in , lvan het vrcêverdrapjh inbrengen Df^ar mct ae bekrachtiging}: v«Mtk
van Hnll-inrlf ca,

mraengen- Ue gemelde Gezanten hier over aan die <1«Hoi-van Ho landt fchryvende
, verzochten dat hunne Fd firmr mL j l^^du

op fpoedig zouden befluit neemenen antwoorden H,', ,
^' daar toa"IC°

Hollandt, op dat de L^A? i

overIeês '
by «c Hccren Staaten van Befluitdar

vierden van May beVooTeï^ÖB'igLït ^f"' ^fr«w van Oranje ofiemLtl

'

at *""">'¥• Groot Moog. dm Heer»»^
kiezen tot Stad/bonder of 2 ^'1 i

n™mermeer zouden ver-

fi"an, voor zoo v filet Idvit /™" "<>cb toe-o?™
zelve ooit zoude JL1 l t vm hunneTr^"'ce aanging , dat de

zieA"1-"

^™^va^
gezegelt aetekenr ZZT1 Dlt

,

befluit werdt by gefchrift geftelt, """»•
om z^h da\r van rAr X

de Semdde GezallK» gezonden: metordre

« mogen dienen
t

P
t

;
otdenn

(
?
va» d= verdre voltrekkinge * der vrede

van dien zondè; £ " "'H9 nodltanS dat2e voor 't overleveren1^
a»en bedenke vl,, ^

ant teVverelt daar vankennis te geven, als noch

»lcet. cmdaïhe
a

;;i
Doch

J

lly blccf onverzettelyk by zyn' eifch. Te '*g*.

bochten u&h°m Va" dat befll,it
' door 'c yverender gecnen die

was gekoomen"^^ Wa
^ ,

dat het t'zy„|r kenni{re ^V."
moogclykc middelrn 1 "?

d
;« ge-eifchre fchnft

(nadat menalle s4 7.
oaeicn te vergeefs hadt gebruikt om hem van zyne be-

1 i geerte
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i6ca gecrtc afte brengen) ten lellen »
op een nader ordre der Heeren Staaten

,

Het^hrifcinde maandt van Junius ter handt geftelt. Deze Seclufie of uitfluiting,

beweidt die van vyf fteden was tegengefprooken *, en in 't eerft geheim werdt ge-

ovfrgde- ' houden, verwekte, toen ze ruchtbaar werdt , veel tegenfpraak onder

?"*•
ma d'andre Provinciën f • Waar op by die van Hollandt met een wydtluftig

xx?iT™l gefchrift % werdt geantwoordt : in 't breede bevveerende ,
dat ze

,
vol-

t ^<~e- gens 't recht van hun oppergezagh, zoodanig befluit van uitfluiting vcr-

"w*- moghten te neemen en over te leveren, zonder daar mede 't verbondc

95°-9U. der zeven Landcfchappen in eenigen deele te krenken. Dc gemelde vre-

94': 980'. de was midlerwyl korts naa 't fluiten , eerft by de Heeren Staaten Generaal

,

981.985. en daarna by den Protector Kromwel , met hunne goedtkennig bekragh-

lïi'Ml'. tightf, en werdt denzeften van May te Londen, endenachtfteninden

990. 992. Haagiie afgekundight. Te Londen en in andre Engelfche ftceden zagh

T^duBie. men veele vreughdetekenen over degefloote vrede: desgelyks ook in al

z,e Aitz,e- je j^andtfchappen , fteden en dorpen van den Nederlandtfchen Staat \ :

Tv™7. daarmenalommeopden zevenentwintighften van May, met het luiden

endeRejb- fa klokken, het branden van pektonnen, het lollen van gefchut, en

StTatJva» 'taanfteekenvanvierwerken, ten ingang der vrede, veelderley blykenvan

Ho!h>uit, blydtfchap, naar 's Landts wyze, liet zien en hooren : inzonderheit

S/ifjx- t'Amfterdam. Men hadt hier op den dam of markt centrefiykfchoutoo-

jo<f. neel opgerecht : daar 't verderfdes oorloghs, en 't heil der vrede, door tien

fCèmifi-
cjerl

&
yertoon ingen , me t leerzaame zinnebeelden , werdt afgebeelde.

tzieA^e. Daarna werdt op den volgenden Woensdag* een Valt- dank- en bcde-

dagh gehouden, en Godt voor 'tverieenen der vrede, en andre weldaa-

950. den, alom gedankt, en met eene om verderen zeegen ,
ruiteneendraght

* gebeden. Dus zagh men 't einde van dien beklaagelyken ,
verderffely-

ken en bloedigen oorlogh , die zoo veel ingezetenen ter wederzyde van

hunne have , ouders van hunne kinderen , kinders van hunne ouderen be-

DeVicead- roofde ; en beide de Landen met weduwen en weezen vervulde. De Heer

!S«
dc

de Ruiter , die hu tot de waardigheit van *t Viceadmiraalfchap
, gclyk

werdt met yerhaalt is , was verheven, werdt, korts naa 't afkundigen der vrede,

b^sfehec- door den Zeeraadt ter Admiraliteit t'Amfterdam met vyf oorloghsfchee-

pennaar dc pen naar de Middellandtfche zee gezonden ; om etlyke koopvaarders

hnSc derwaarts te brengen, en andere, "die van daar verwacht werden, naar

«ecgezon- 'tvaderlandt te geleiden. Hy voerde toen het fchip 't Huis te Zwieten ,

de"'

l7ju„. en liep in 't midden van Junius } met veertien Straatsvaarders uit Texel in

Benchr- zee. De Kapiteinen, die hem in deezentoghtverzelden, waaren Pieter

gcgC ven!

em
van Braakel, Jan Gideonszoon Verburg, Jan Egbertszoon Ooms, en

Lambert Pieterszoon. Voor 't uitloopen werdt hem een berichtfehrift

van den gemelden Zeeraadt ter handt geftelt , in't welk hunne Ed. Moog.

aanweezen , 't geen hy , en de Kapiteinen t'zynen bevecle , hadden naa te

komen 1 hoe ver dat zy de fcheepen zouden brengen , en wat plaatzen en ha-

Ordrcon- yens zy , in 't gaan en keeren , zouden aandoen. Ook gafdat berichtfehrift

trent d'ont-
te kennen> hoe zy zich zouden draagen indien ze eenige Koningklyke vloo-

v

mS ten moghten ontmoeten : hun beveelende , dat ze voor de zelve zouden
niogkiyke

ftryken
&

en y
drie eerfchooten uit ieder fchip doerSle ,

hunnen koers

hoX/' houden! ten waar dat de vreemde fcheepen ,
ongelyk fterker in getal zyn-

de, moghten verzoeken, kennis van de gelegentheit hunner reize en van

de laading der fcheepen te hebben. In welken gevalle de Viceadmiraai

de Ruiter iemant, by den Koningklyken Admiraal te zenden ,
aan zyn

boordt zouontfangen, en den zeiven bericht doen van zyn' laft .
enwer-

waartde koopvaarders heene wilden. Voorts dat hy van den gemelden
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jperfoort

,
aan zyn boordt gekoomcn

, diergelyk bericht zou verzoeken , 1

aangaande degelegentheitenreisderKoningklykefcheepch
, en die daar-

na beleefdelyk verlaaten. Doch by aldiendeKoningklyke Admiraal daar
mede niet te vrede moght zyn, dan zou men alleen gedoogen , dat twee
of drie van zyne Bevelhebberen | , nevens zoo veel bcquaame perfoonen ,

\officiers».

met zyn floep aan de koopvaardyfeheepen zouden vaaren (welke koop-
vaarders nevens d'oorlogsfcheepen zoolang op de Iy zouden werpen) om
van de Schippers diergelyke verklaring te hooren : zonder dat de zelve Geen on-
gehouden zouden zyn de gemelde Bevelhebbers beneden in hunne fchee- derzoekdet

pen telaaten komen, of eenigh onderzoek \ van brieven, papieren, ofSSS?
andere befcheiden te gedoogen; veel min uit hunne fcheepen te gaan , of

'

iemandt te laaten gaan. Maar indien zulks onvermoedelyk wierdtge-
verght, dan zou de Viceadmiraal , met de Kapiteinen , zich daar tegen
ftcllen

:
en in gevalle zulks met geweldt wierde begeert , zouden al de

fcheepen zoodaanig geweldt afweeren en tegenftaan, en elkandere daar
in

,
zonder te bezwyken , als tegens den vyandt , byftandt doen. Ook

werdt daarna by de Heeren Staaten Generaal (by gelegentheit dat een x*«#ifi
Engelfch oorlogfchip ontrent Duins een oorlogfchip van den Staat , en
de koopvaarders onder des zelfs geleide, zocht t'onderzoeken

)
goedt-

gevonden en beflooten , dat de Kapiteinen , en alle andere Bevelhebbers \ Beüuit der
ter 7e

e

, op nieu you aangeyeit en bevoolen worden , dat zy geen uit- ^ySl
heemfch gebiedt * ter %ee "gouden erkennen , veel min het zelve gehoor- bSsnde""
zaamen, en ingenerlei mantere hunne fcheepen laaten onderhoeken \ , of

illcKi
yi -

eenig volk daar uir overgeven , of ietwes anders laaten lichten: oppee- derawkoT"
ne dat de geenen

,
die zulks gouden doen oflyden , daar over als weder- der oorl°g"

teieren.

Comtnan-
deme?

ofw tgeheel, zouden willen dwingen, dat dan de dei
gemelde Kapiteinen, Bevelhebbers, enkruiffers, dezelve alvooren daar t r,fi*, en.

van met alle beleefde middelen afgemaant hebbende, zich kloekmoede- v^ftclyk en mannelyk moghten en moften verdeedigen
, met zoodanige midde-

len abzy byder handt gouden hebben : welverftaande dat zoodanwe Ka- 5
endie hca

%
eZVeT ™W**«P?™* ^ngelfche regeering ontmoetende ,

—
zeiue eerjt

,
volgens het dertiende punt van het vreèverdrath met

lcndwin *

enhetmarszeiltelaateLalZ, EST
Konlfn e^ f™ ^zienvanan-

demgebrL m.

gmz

6
Werf£ ZZa

Wf Wonderteken der'koopvaar'dyjeheepenaan- ™>

getn^i Z^'f^ *e^d^tfche G%anten mEn-
mmSl^T^ dat ^°p dit noodig punt, in'tvreêverdraghopen

traZrV
metdere&ee™k«lda*r , zonder eenigh tydtverlies zouden

als Jp^veree
^ekoo^en t, om daar op zoodaanige orde te beraamen , fcTOlv,

hmder en be^aarnïs van d™ koophandel ter we- re»'

Puit
komengefchied^> volgens het voorbeeldt van de verdragh-

Het tff? -r
ftuk met de Koningen van Vrankryk en Spanje geftooten.

aan d v
ditbcfluit werdt ook, door den Zeeraadtt'Amfterdam

,

liembc?
c

^
admiraal dc Ruiter t'zyner naarichting gezonden. Doch

Na dat ] ' ?
memant °^ zynereize dieeenig onderzoek zocht te doen.

Tromn
ly

a
Ka"aalwasa%eloopen , achterhaalde hy den Schoutbynacht

veen enH- Vapiteinen Abraham van der Huift, Dirk Krynen Ver-

hem uit TrJi
ns met 7es Spaanfchvaarders ,

die twee daagen voor
-

Ult Tc <cl waai*n gezeik.^ Ontrent de Kondaatfchc kuif nevens

Aya-
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i6fjl Ayamonte koomende , fcheidde hy van Tromp, en liep Straatwaart in,

DcRuitVr' geleidende ctlyke koopvaarders naar Alikantc, Yvica, Genua en Livor-

zeik straat-
*
Q y an Livorno zondt hy de Kapiteinen Verburg en Ooms met vyt

waa" lü
'

koopvaarders naar Venetië. Na hun vertrek bleef hy op het verzoek der

Nedcrlandtfchc koopluiden byna een maandt voor Livorno leggen, om

naar eenige koopvaarders te wachten. Te dier tydt heeft hyordre geftelt

Wacht tc om cenigh gefchut , dat uit een fchip , in den flagh voor Livorno gezonken

,

LWomo oP WM b ht
>
in

'

s Landts fcheepen te laaden. Van Livorno t zeil gaande

feSpcn. ftelde hy zyn koers naar Minorka of Minorika ,
en voorts naar Alikantc

,

daar men 't lyk van den Kapitein Lambert Pieterszoon, die dicht by Mi-

1 3^- norka was overleden,! ter aarde braght t •
Van Ahkante zeilde hy naar

* 7 Set
'

Kartagena en naar Malaga. Hier leggende ,
en zich van water verziende

,

quam Don Diego Fcrdinand de Kordua, Overfte der ftadt, met eenige

Edelen aan zyn boordt, die hem verwellekoomde ,
en alle vnendtfchap

aanboodt, verzoekende dat hy hem desgelyks aan landt in zyn huis zou

^seP . bezoeken. Hy voer daar op met den Kapitein van Braakel naar de ftadt,

H
Mh

r

? daar

n

y met liet lo ên van
'

c sefcnut en musketten
(
want men nadt al

ïeffcïyF de foldaateii in 't geweer gebraght) wcrdt ontfangen , en heufch onthaalt,

ontfangen. yQ deezer tydt kreegh hy kennis dat te Kadix twee Zeeufche oorlogs-

fcheepen lagen , onder de Kapiteinen Frans Mangelaar , en Jan Vin-

kaart ofde Waterdrinker , die met de Zeeufche koopvaarders
, als zy

hunnè lading zouden hebben , naar 'tvaderlandt zouden koeren: en dat

Kapitein LynPik van Zeelandtlafthadt, om de Malagaafche wynfchee-

zenattwecpen te geleiden. Op ditbefcheidt vondthy geraden zyne fcheepen tever-

i£epen deeien Den Kapitein Braakel , nevens het fregat Zutfen (dat de Kapi-

iTatmaV- tein Lambert Pieterszoon plag te voeren, endaar nu zyn Luitenant Ger-

me
V

ge- rit Dromont bevel op hadt) gaf hy laft , dat ze met den Kapitein Pik de
leiden. Malagaafche vloot zouden geleiden ; en hy befloot met zyn fchip naar

Kadix te zeilen, en zich byde twee gemelde Zeeufche oorlogsfcheepen

te voecren: opdat beide die koopvaardyvlooten , met gelyk geley mogh-

ten worden verzien. Hier op ging hy den negenentwintighften van Sep-

tember onder zeil , en beval daarna den Kapitein van Braakel en den Lui-

tenant Dromont, dat zeden tydt van zes of acht daagen in 'tnaau van

de Straat zouden kruinen , en zich dan naar Malaga begeven , om op

de fcheepen, die daar laagen, te paffen. Hy liet het doorflaan naar Ka-
Komt voor

jjX) en qUam in »t begin van October in de Baay van die ftadt ten an-
Ka 1X

'

ker. De Nederlandtfche Konful en de voornaamfte Hollandtfche koop-

luiden daar op ftraks aan zyn boordt koomende , vertoonden hem met
Tyding droefheit verfcheide brieven , uit Saleé gefchreven , meldende hoe hardt

vaQ sa ee. ^^^£ ^Opperheer van die ftadt met de Nederlanders handelde : om
dat de SchoutbynachtTromp een fluitfehip , dc Windthondt genoemt , dat

men zeide te Saleé t'huis te hooren, by Mamora hadt genoomen. Hier over

Daarecni-
jia(jt

d'Opperheer van Saleé drie Amfterdamfche koopvaardyfeheepen

,

fch"fchee

d
"
die daar in laading laagen, inbeflagh doen neemen

,
en de Schippers en

pen waaren matro0zen in de gevangkenifle werpen: hen dreigende tot (laven te maaken,

ï£
g
cnT indien 't aenoome fchip met zyne ingelaade goederen niet wierde vrygeftelt.

volk in de Jn^ gemelde brieven vertoonden de gevange Schippers
,
met groot beklag,

Swor- inwateliendedatzewaaren, deemoedelyk verzoekende
, dat de Heer dc

P«- Ruiter met zyn fchip daar zou koomen ;
vaftelyk vertrouwende

, dat hy

,

door de byzondre kennis, diehy ten tyde van zyne voorgaande en lang-

duurigchandelinge met den Opperheer, en andere voornaame Bevelheb-

sduppersr beren, binnen Saleé weleer hadt gemaakt, veelgoedts tot hunne bevry-

ding
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ding zon konnen uitwerken. Over dit vetzoek heeft de Ruiter met de i6)- 4l
Kapiteinen, Konful, en koopluiden

, geraadtflaaght. Zy verftonden dat Beraadt-

het t cenemaal raadtzaam was , en dat de dienft van \ Landt vcreifchte

,

dat hy zich op 't fpoedighd zou derwaart begeven : te meer naadien 't gehouden
noch wel vier of vyf wceken zou aanloopen, eer de koopvaardyfehee*
pen

,
die te Kadix laagen , klaar zouden zyn om naar 't vaderlandt te

zeilen De Ruiter, hunne redenen hebbende gehoort, oordeelde desge-
lyks dat zyn reis naar Saleé noodtzaaklyk was: dat men alle vlytmod
aanwenden om daar defcheepen en gevangenen vry te krygen, en 't op-
gaande vuur dervcrwydering, tuflehenden Nederlandtfchen Staat en die
vanSalee

,
in zyn eerde beginflèlen te fliflèn, eer het tot grooter brandt

moght uitharden. Ook werdt hy temeer tot die reis bewoogen, omdat
hunne Hooghmoogentheden in zeeker berichtfehrift , den negentienden
van Junius geteekent

, en aan de Raaden ter Admiraaliteit t'Amderdam
gezonden, onder anderen hadden gezeit, Dat hunne Hoog Moos ee-
raaden vonden, dat doorlogfcheepen van den Staat, op de Soaanfche
Kuit zynde, by gelegentheit de reede van Saleé zouden aandoen , en
zich daar eens vertoonen. Hierop ging de Ruiter den zeden van Oftobermet de Kapiteinen Mangelaar en Waaterdrinker onder zeil

, enquam den
tienden op dereede van Saleé. Den volgenden dagh ontflng hy een' brief
van den Nederlandtfchen Konful David de Vries , verhaaïende hoe de
^ant, of Sid en Opperde van Saleé, nadatdeSdioutbynachtTromphet De R«""*
lchip te Saleé thuis hoorende hadt genomen, hem byzich hadt ontbo^w V°° C

den en daar over groot misnoegen getoont: eifchende van hem de ver- "ófc*.
gcedmg van fchip en goedt: ook bewcerende, dathy

, als Konful den
°n
fi

n&*

s Landts ooriogfckepen zyne onderdaanen deeden, te verantwoorden

gengeiprooken metaanb.eding van aan den Heer Tromp te zullen fchry-
richt?"''

!!,
y
t j

j*5 fch
'P hadt geno°men en te Kadix opgebrashf voorts F""»,

l auu verminderen. Dat dit by den Sant was ingewillidit Dir <k voorgevaI-

gevende,JJS' ; ^ " ^ VM& teke»nen

™Ue»Jt£tZ Z% *' ^^jeroverthadt, geenfloep hadden

^tlaaterZleltaT^:W' ^M«*'< vlag ÏÏUfS,
«Vmmt» t?2 7 l°

e" em Jl&,erfih/chi1> badt aangezien *•

hk bTkgZtiZ de Staa
\
en Generaal, i*gewon mare» eenyge-gc&

lali baddZ A !
en
;

VCrtler in 2yn brief vcrklaarende
,

dat by geen

Dat dvT
0mdondcrdaanen van Saleé eenïge hinder offebaade te doen.

MryJaFlTJ
Va" Saké hicr °P had g^«woordt, 'Dat by Toodaanig A„.wco,<l

&onlan \Z ,

m
?l '

maarg^fde dat de ScboutbynacbtTromp eenl V»**
hebtZZltr, H°°g

- ?
l0

°S- Rebben: dat hy\cb andersLt Zou^
ordre een M ? T J vm Saleé te «eemen. En indien hy zonder

Moot. van mnjTig Lneeme
,

n
'
dat % ook &cen verlofvan Hunne Hoot

vverteleveren J, 1
0m

>

het aan den ei&ettaar ™eêr tevergoeden, en

II Bock '

de brief
'
daar dit an(woordt in begreepenwas,

den
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T /rrA den Heere Tromp op de reede niet was ter handt gekoomen ;
dewyl de

zee zoo hol ging, dat 'er tediertydt geen bark kon uitkoomen: en dat

hy niet willende of konnende wachten , zonder antwoordt of iet uit te

rechten, weer naar Kadix was t'zeil gegaan. Wyders dat de Sant drie of

/,< run vier daagen naa Tromps vertrek den Schipper van >t fchip den Tyger

,

5

met al zyn volk , in de gevangkeniflè had gefmeeten. Doch dat hy de twee

andre Amfterdamfche fcheepen, die daarin laading laagen, verlof hadt

gegeven om te vertrekken. Ten zeiven daage toen dat bericht was ge-

fchreven, zondt ook de Viceadmiraal de Ruiter een' brief aan den Op-

perfte van Saleé , Sid Abdala Ben Sid Mahumad Ben Bukar
,
die van dee-

DeRuiters zen inhoudt was , Hoe hy, te Kadix koomende ,
met groot leetweeTen

briefaan fafo ^erftaan het misnoegen , dat over 't neemen van het fluitJchip ,
den

ftc^usa"' Windthondt, was opgevat, en dat desweegen de Schipper SimonWalichs-

lcé - 70on met zyn fchip en volk was aangehouden. T>at hy daarom zyn reps

Jl °a"b
'

naar Saleé'hadt verhaaft , om zyn Excellentie te verzeekeren, dat hunne

Hoog Moog. de Heeren Staaten Generaal, niet anders zochten dan de vre-

de , met dievan Saleéweleer gemaakt , volkoomentlyk fonderhouden : en

dat , indien , door 't neemen van *t genoemde fchip ,
mifchien door mis-

verpandt daar tegen iet moght zyn gedaan , zulks den Heeren Staa-

ten ,
volgens hun vredelievend gemoedt , tegen de borfl zou zyn. T>at

hy zich bedroefde, om dat d'ordre van hunne Hoog Moog. hem verhin-

derde uit zyn fchip en aan landt te gaan , om zyn Excellentie de han-

den te kuifen , en veele voorffoedige jaaren toetewenfchen : vafl ver-

trouwende dat hyin 't mondeling gefprekzoodaanige redenen zou bybren-

gen die zyn Excellentie zouden vergenoegen , en voorts Jtrekken om de

vriendtfchap tujjchen den Mederlandtfchen Staat en die van Saleé', die

nu door de voorgevalle onluflen geknakt Jcheen , te herfteüen. Doch

dewyl hy Zyn Excellentie, om de gemelde redenen, inperfoon niet moght

beoroeten , was zyn verzoek , dat men den Konful de Vries
, en den

Schipper Simon Walichszoon, zou toelaaten aan zyn boordt te komen,

op dat hy door hen van de geheele zaake ten vollen onderrecht moght

worden ; om daarna breeder aan zyn Excellentie te mogen fchryvén.
'

Het leezen van deezen brief, die in de Spaanfche taaie werdt vertolkt ,
gaf

den Opperfte van Saleé groot genoegen. Hy ftondt ftraks toe dat de

Konful naar boordt zou vaaren , en beval dartig fchaapen , vier oflèn

,

cn eenige andre ververfching gereedt te maaken , om , door twee Gemagh-

tigden , aan den Viceadmiraal vereert te worden : voorts dat ze hem zou-

den bewellekomen , en mondeling oopening van d'oorzaak der onluften

doen. Ook liet de Sant ofOpperfte hem , naa 'tontfangen van zyn' brief

,

met zeven fchooten bedanken. Doch daarna hadt men etlyke daagen

voor Saleé een rollende zee , en de baare was zoo groot , of ging

zoo hoog , dat 'er geen bark dorft uitkoomen. Evenwel ontflng de Rui-

ter noch een brief van den Sant , die met groot gevaar van de brengers

Men wei werdt beftelt , en hem bekent maakte, dat hy 't fchip den Tyger zou-

«rt het de aanhouden , tot dat men 't fchip door Tromp genoomen zou vry laa-

lvl
P
ef ten: daar by voegende, dat hy alle andere Hollandtfche fcheepen vry

foLaan. zou laaten inkoomen en vertrekken ; dewyl hy beflooten hadt
, de vrede

ffi„s en vriendtfehap met de Heeren Staaten t'onderhouden. De Ruiter fchreef

naarder jaar op noch twee brieven aan den Sant van Salee
, welker inhoudt hier

ïeter op uit quam , dat hy met 's Landts fcheepen daar op de reede niet lan-

fteyansa- /er dan tot den volgenden morgen kon vertoeven , maar naar Kadtx
l

%oa0b moft vertrekken, om de koopvaarders van daar naar V vaderlandt tege-
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leiden. Doch dat hy d'aangrGejende onkfien cerft zocht weghteneemen. 165-4,
"Dat al waar 't dat de Heer Tromp iet tot naadcel van de vrede hadt
gedaan

,
(Vgeen hy nochtans ontkende , nadien hy 'tfchip , daargefchil om

viel, voor een Algterder hadt opgebraght) men echtervan des Sants re-
delykheit en grootmoedigheït niet hadt verwacht , dat d'onnozeien, ge-
lyk als waaren de Schipper en 't volk van den Tyger, onder zyngebiedt
deftraf van de fchuldigen zouden hebben gedraagen : en dat , eer hy
aan de Heeren Staaten noch kennü hadt gegeven van 't neemen van *&

/chip, daar hy 't op nam. Wyders , dat zyn Excellentie zich moght verzee-
keren

,
dat hunne Hooghmoogentheden , naa kennis van zaaken , niet an-

ders zouden vonnijjen, dan '/geen degerechtigheit zelfzou uitffreeken:
gelyk dat

, tot hunnen grootfien lof, van al de werelt , als daar gele-
genthcit toe voorquam

, werdt ondervonden. Derhalve verzocht hy
nochmaals

, dat men niet ter handt zou neemen 'tgeen den loop des koop-
handels zou konnen beletten , maar eerft brieven van de Heeren Staa-
ten, over dit gefchil\ afwachten: en dat men ondertuffchen het fchip
den Tyger met den Schipper en 3

1 volk kofieloos en fchadeloos zoude ont-
flaan. Hy fchreef ook , dat hy met verlangen zyne Gemaghtigden den
volgenden dagh zou verwachten ; om met hun in mondelinge onderhan-
deling te treden, en te toonen hoe hoogh dat hy het verbondt van vriendt-
fchap

, tujfchen den Staat en die van Saleé , waardeerde. Doch op dit

lchryven volgde geen verdre handeling , terwyl de zee ofde baare de twee
Volgende daagen zoo hoog ging, datniemantzyn leven dorft waagenom
aan de Ruiters boordt tc koomen. Ook rolden en (lingerden 's Landts
fchcepen zoodanig op de reede, dat ze genoeg te doen vonden om'tge-
rchut vaft, en de maften (taande te houden; ja eindelyk werdt de baare
en zee zoo hoog

,
dat de Kapiteinen Mangelaar en Yinkaart of Water-

drinker aan de Ruiters boordt koomende
, hem bekent maakten , dat

Jumne kheepen door 't flingeren grooten laft leeden, en 't daar niet lan-
ger konden harden. De Ruiters fchip lag in 't zelve gevaar. Dezeefchoot
zoo maghtig aan, uitdenNoordtweften, dat ze met zulke zwaare fchee-
pen d uitkomft van dat weer niet dorften afwachten ; om geen fchipbreuk

\Vl 1 £p ?
ulk CCn gevaarlykekuft, en niet onder de handen van Bar-

In aJ
U Cn

f
n Moorcn

'
die men n»et hadt te vertrouwen , te ver-

teeaan !"f^,
dc
J
<uiter

'
cn d

'

andere Kapiteinen
,
beüooten onderzeil

lXedoor^
dewyl zc c en d̂ ^ te Paseil^ bWertydt;£™
Wen Ontrenrfrt

'
et ^agen lang

, zeer ongeftuimiff weêr

lacht 0» m kr! >

»en mvlcn van Kadix zaagen zy een zeil , daar zy
"aatKadl1 -

Werdt iiïlT* u
C

'i
elk d°0r den KaPiteia Vinkaart <>f Waterdrinker M^.

voert tE ? T
;
V3S een Duitfch bootken by d'Engelfchen gp-SSSg

ha rlc
' g

,

n mct gedroogde Terreneuffche vis , dat door een Turkfche Turkfche

r na Z Z^ TJ* ftukken
' °P de kuft van Portugaal, by Ave- ffi^

'
öat d ^ngehchen met de boot aan landt waaren gevlucht , was hoorde,

genoomen Men vondt daar op tien Turken of Mooren , daar een Turk

Wr ,

are"iareis bevel over hadt. Dces betuigden , na dat men ze

ren uk' 111 'C bvzonder hadt ondervraaght , dat ze van Saleé waa-

pos n^aarCn
'
en doorden Kapitein van de roofbark, AlyReis Kam- Die van dc

bootken ^ an? SC2e t. De Heer de Ruiter heeft op dit befcheit, dat* uit"

lof cS W
ft°ndc ontil^gen, en gaf den Bevelhebber Kafemareis ver-gd^

A\c\ Turk o
yn/eis naar Saleé moght vervorderen. Ook zondt hymetdien iurk een brief aan den Sant of Opperde, meldende, hoe die

K x Turk.

De Ruiter
raar van Sa-
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165-4. Turkfchc prys in zyn maght was geraakt, en van hem vrygelaaten

; op
'

Zynfchry- dat men daar uit zyn genegentheit, om de vreede met die van Saleé on-

sant

a

ïan

dcn
verbreeklyk t onderhouden ,

moght bemerken : derhalve verzocht hy
Saké. ook diergelyke ontflaaking van de geenen die te Saleé werden vaftgehou-
18 Oclob

' den. Ook gaf hy te kennen, wat hem zoofchielyk, zonderde Ge-

maghtigden van Saleé langer te verwachten , hadt geperft te vertrek-

ken: te weeten 't harde weder, endendienft der Koopvaarderen, die te

Kadix laagen , en zyn geley van noode hadden. Twee daagen daarna

verviel de Ruiter met d'andre Kapiteinen , door hardt en donker weder,

voordeftroomGuadalquivir, van oudts Baetis genoemt, by de ftadt fint

Hy raakt Lucar , op een laager wal, daar 'tanker op zeven en een halven vadem

ca
y
rdoor

U"
in den grondt moft » en een zwaare ftorm

,
met groot gevaar van fchip

,

ftorm in Jyf en leven , werdt afgereden. De Ruiter hadt twee ankers in den grondt,

aar?
8*" en toen 'tweêr bedaarde brak zyn tuytou in 't winden, ook kon de boei-

reep het lichten niet uitftaan , zoo dat het desgelyks brak , en hy zyn
tuyanker verloor. Den twee-entwintigften van Oktober quam hy inde

baay van Kadix, en verftondt hier uit de koopluiden, dat de koopvaar-

dyfcheepen noch in geen veertien dagen konden klaar zyn. Hy befloot

toen, zoo haaft als vier of vyf Amfterdamfche fcheepen gereedt zouden
zyn , met de zelve voor afte koomen : en d'andere , met de Kapiteinen

Mangelaar en Vinkaart, (die doch naa twee Zeeufche fcheepen, die de

Gaatt'zcil lefte zouden zyn, moften wachten) te laaten volgen. Hier op ging hy

ïcïandt?" in 't kegin van November met elf fcheepen t'zeil: te weeten met drie

3 wv.' rykgelaade Straatsvaarders , die den wil hadden naar Amflerdam
. een

naar Hamburg , en zeven zoo Hoilandtfche als Zeeufche zoutfcheepen

,

die naar Gallicie wilden, en zich onder zyn befcherming begaven. Op
deze reizehadthy veel hardt weder , naar geleegentheit van 't iaat herfft-

zaaizoen , doch zonder fchaade te lyden , of cenige byzondre ontmoe-
uNtv. ting te hebben , behalven op den elfden der maandt. Toen is hem

, op
de hooghte van vyfenveertigh graaden , een Franfch fchip van Nantes

ontmoet , dat uit Amerika, van Kanada, of Nieu Vrankryk, quam.
De Bevelhebber klaagde , dat het volk , door de langkheit der reize

, groot
gebrek hadt van eeten en drinken ; en gafte kennen , dat het fchip , zee-
keren Franfchen Heere van groot vermoogen , een gunftgenoot van den
Kardinaal Mazaryn, toebehoorde. Doch de Ruiter, die wel wift dat die

Zyne wel- Heer geen vriendt der Hollanders was , en dat op hem fterk vermoe-

fan

d
efn

Cit den viel
' als of% »

nevens anderen
,

deel hadt in 't befchaadigen der

Franfch Hoilandtfche koopvaarderen , die daagelyks
, onder verfcheide voor-

m?
{J*

wendtfels , in de Middelandtfche zee , door Franfche fcheepen werden

wniccftogt aangehaalt, verftondt echter dat men die onfchuldige menfcheninhun-
wa»- nen noodt moftbyftaan, en liet ze door de zynen van allerlei nooddruft

ten vollen verzorgen. Hy quam in 't einde van de maandt, met de fchee-

pen die onder zyn geley waaren, behouden binnen Texel, en van daar

in 't begin van December t'Amfterdam by de zynen. Niet lang daarna

betoonden de Heeren Burgermeefters van die ftadt in hoe hooge ach-

ting dat ze zyn perfoon hielden , toen zy hem ,
in den aanvang van de

lente des jaars mdclv, met het grootburgerfchap van hunne ftadt ver-

y^orltct eerden , hem een fchriftelyk betoog , daar het ftadtszeegel opftondt

,

het groot ter handt {tellende, van den volgenden zin.

fchaH'cr Burgermeefteren ende Regeerders der ftadt Amftelredamme hebben
ftadt Am- den E. manhaften Michiel de Ruiter ,

Viceadmiraal over Hollandt en

vercc^ Weftvrïeftandt , onder 't Koltegie ter ^Admiraliteit alhier reforteeren^

de,
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de ten opzicht* van zyne voortrefelykedienften aan den\ Lande fejaan, ï6<<
ende die van zyn E. als noch verhoop werden , vereert met het groot-
burgerrecht dezer ftede: laftende eenyegeiyk zyn E. daarvoor te erken-
WH, en te laten genieten devryheden, privilegiën ende immuniteiten den
burgeren dezer

ftede competerende, ufifutn onder >t cachet der voor-

vtftig™
'

tweeden Mart»
\
*™> zeftienhondert en vyf-en

Ter ordonnantie van haare Edele Achtbaarhéeden.

j. korver.
Door dit grootburgerfchap heeft menden Viceadmiraal de Ruiter in (laat

gcltclt, dat hyin tyde en wyle tot dehooghfteamptenvanftadtsreeeé-
nngc kon worden gekooren. Dus werdt de Ruiter grootburger van de
grootfte koopftadt van Hollandt, en mhTchien van de gantfehc werelt
Ditttrekte zoowel ter eere van de fladc , als van de Ruiter. Want de Rui-
ter ontfing door dit burgerfchap een gefchenk, daar men zelden iemant
mee p agh te vereeren

: en de ftadt bequam hier door zoo groot een'
Zeeheldt tot haaren burger. Zoo dat groote perfoonaadjen , die in 't toe-komende met dat burgerfchap moghten befchonken worden , voor te groo-
ter eere zullen achten dat ze burgers worden van een ftadt, die de Rui-
ter tot een' burger heeft gehadt: eveneens gelyk Alexander de Groote,
toen hem de Megarcnfers met het burgerrecht befchonken , dat voor
geen klecneecre reekende, als hyverftondt, dat ze daar weleer Herku-
Ics meê hadden begifright. In dit zelve jaar werdt de Viceadmiraal de 2y^cU
Ruiter met acht fcheepen en fregatten van oorlogh

, en twee lachten nsir
naar^

laft bt TiW " dC MWdd^*he zeemzonden Cgafh m Mi/dc-
laft by aefchnft, den negenentwintighften van Junius geteekent da hv

ÜMch°

d^lff7
K
fn

dne
2^ Blrbanfche fch«Pe«. op d

g
'i gezecenen vd n Ned rlandtfchen Staat rovende, met „aW d£ va„
g
Tetuan

, AU**"*
S'„ Ta'

e" ^'P0''. waar Gezonden konnen bejegenen of aan-

rct vi ?
P

A
'^ V3n

}^ Van Kandie
' zouden hechten

, verove-en, verbranden of vernielen, zoo als beft doenlyk zoude zyn Voortsdat ze de moedwillige Renegaaten , of Chriftverzaakcrs Lnr ?«k!

de'iïÈtV^ waaren gedwongen? en iichön ene

Mooren openbaarfvk verL
°P ^ {<¥^a VerdeeIen : & Turken oft
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j6^ willende, insgelyks onder zyne befcherming te geleiden. Opdenachtien-

DeRuiccr den van Iulius liep de Viceadmiraal de Ruiter, die nu het ichip 'thuis te

Tcxd in zee
Tydtverdryfvoerde , nevens den Kapitein Dirk Quirynszoon Verveen, en

cxe m ee.^ Kapitein Jan Jeroenszoon Adelaar , uit Texel in zee. Hier by voegh-

De naamen den zich de Kommandeur Gideon de Wildt , en de Kapiteinen Willem van
van de Ka-

.^ , Ifaak Sweers , Pieter van Zaaiingen , en Adriaan van den Bofch.
piteincn >

*
i i r • r

en de be- De Ruiter hadt op zyn fchip tweehondertvyftien mannen , en twee-envyf-

wfehf

t

en dg bukken gefchuts ; de Wildt hondertentachtig mannen ,
en vyftig ftuk-

derfchee- ken; Verveen honderdtvyfentfeftig mannen, en vierenveertig flukken;
pen. yan fa 2aan honderdtvyfentfeftig mannen , en fesenveertig flukken

;

Sweers hondertvyfentwintig mannen , en twee-endertig flukken ; ade-

laar hondertvyfentwintig mannen , en dertig flukken ; van den Bofch

vyfentnegentig mannen, en twee-entwintig flukken ; van Zaaiingen vyf-

entnegentig mannen, en twee-entwintig flukken: t'zaamen clfhonderc

vyfentfeftig mannen, en tweehondert en achtentnegentig flukken. Men
liadthier twee jachten, de Parel en de Fortuin , bygevoeght , om zich

daarvan, ontrent voorvallende zaaken, te dienen. De Viceadmiraal de

Ruiter voerde , als Admiraal
,
op deezen toght de vlagh van boven ; de

Kommandeur de Wildt , als Viceadmiraal
, van de voorfteng ; en de Ka-

pitein Verveen , als Schoutbynacht , van de kruisfteng. Ontrent vyfen-

vyftig koopvaardyfcheepen , die naar Vrankryk , Portugaal, Spanje, en

de Middelandtfche zee wilden ,
begaven zich onder hun geleide. Naa

dertien daagen zeilens , quam de HoUantfche vloot op de kuft van

Algarve , voor de Kaap van finte Maria , een uithoek van een kleen

eilandt, by de ftadt Faro , ofFaraon, geleegen, daar ze den Engelfchen
Admiraal Blaake, fterk twee-entwintig kloeke oorlogsfcheepen , en noch

De Ruiter Vyf van minder foorte, ontmoette. De Ruiter vereerde hem met ne-

de

n

nEn'el-
gen fchooten , naa 't ftryken der vlagge

, diehy, naa den letten fchoot,
fchenAd'mi- flraks weer liet ophyflen. De Kommandeur de Wildt , als Viceadmi-
raal Blaake. mal) fcnoot zeven, en de Kapitein Verveen, als Schoutbynacht, vyf
Ècfbfwy- fchooten. Hier op werdt uit het fchip van den Admiraal Blaake

, op de

ïiSSStfo-
Engelfche wyze, met eenentwintig fchooten

, naar 't getal van de fchoo-

Sen
r

tervve- ten der drie Hollandtfche Bevelhebberen
, geantwoordt. Toen zondtde

derzyden. Ruiter den Kapitein van zyn fchip
, Jakob van Berchem , aan 't boordt

van Blaake, om hem mondeling van zynen't wegen te begroeten. Blaa-

ke ontfing den Kapitein vriendelyk, en verzocht een ton bier van de Rui-
ter , die hem terftondt meer zondt dan hy begeerde , voegende by 't bier

een halve aam Rynfche wyn. Waar over d'Engelfche Admiraal hem tot

vergelding met een goedt deel confituuren , ofdoorfuikert ooft , vereerde.

Ter zeiver tydt quam ook zyn Kapitein,genoemt Stooks, met zyn' Geheim-
fchryver , en een Bewindtsman der Engelfchen te Kadix , aan de Ruiters

boordt : hem , naa een heufche begroeting
, verhaalende wat ze op de kuft

van Barbarye hadden verricht. Voor Tunis hadden ze etlyke rooffcheepen

verbrandt , en met die van Algiers èn Tripoli een vreêverdragh gefloo-

ten : verloflènde , of lollende , alle d'Engelfche en ook veertig Ne-

derlandtfche flaven. Ook maakten ze de Ruiter de geftelteniflè der zaa-

tieJiw ken, in die rooffteeden, ter goeder trouwe bekent. Onder anderen zei-

J
xxv

' den ze , dat de Turkfche rovers naar huis waaren. Dus zyn Blaake en

de Ruiter , die onlangs zoo groote vyanden waaren , met groot betoog

van vriendtfehap van elkandere gefcheiden. Op denvolgenden daghver-

preide de Ruiter twee Engelfche koopvaardyfcheepen
, het een van Ka-

dix en 't ander van Malaga komende, met veele Engelfche koopluiden,

die
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die uit Spanje waaien gevlucht, vreezende dat Kromwel de Spaanfchen iécc
den oorlogh zou aanzeggen. Ook vermoedde de Ruiter dat zichBlaake
ontremde Spaanfchekuft onthielt, om op de zilvre vloot te paffen Ten
leedt ook niet lang aan of men zagh de vyandtfehap uitbarften. Op den KüTfSS
avondtvan den derden dagh vanAuguftus quam de Ruiter met vieren- eU«««
veertig zeilen indebaay vanKadix, hebbende die reis, uit Texel tot Ka- kT™

0'

dix, in zeftien etmaalen gedaan. Hier verftondt hy uit den Konfulvanden Hoove en de Nederlandtfche koopluiden , dat zeeker Schipper Kor-
nehsThyszoon, met het fluitfehip den jongen Tobias , uit Texel uit
gevaaren en te Maaslandtfluis t'huis hoorende, den wil hebbende naarde Kanbifche eilanden

, (gelaadenmet waaren die in dat gewefl werden
gezocht, en met vyftig paarden) van een Amfterdamfch Schipper, Tan
Allartszoon de Graaf

, voerende het fchip fint Paulus , doch in dienft

IS n j
m
P

vat
\
SPanie aangenoomen

, en een Spaanfch Kapitein
ophebbende

,
hatende een Hollandtfche vlag waajen

, by de Kanarifche

vernet T aanSe?
aft

>

,

en
;

naa ee» fcherP geëcht van drie uuren,
verovert, t eenemaal geplondert , en teKadix, met vyf dooden en veel

Kl l
0
j

Dat deSchiPP^ beklagidt gedaan ove

ontflfan
y

en 'ff \i
dat men hem ™t z/n fchip zoUontUaan, en zyne fchaade vergoeden. Maar dat men zyn zaak liet be-

pic ten
,
en fleepende hieldt : voorgevende dat het fchip den Franfchen

toebehoorde, en met Franfche goederen was geladen. Doch de Ruiter
die

,
uit zeekre blyken, wift dat dit fchip vry was, en de hooftreeders

die mden Briel en te Maaslandtfluis woonden, kende, deê eroote vlvr

^JT lr tC d™tfla

/
ln

1
"y^hreefl^roververfcheidebrieven*aan N««Don Antonio Johannes de la Cerda, Hartogh van Medina C a !meen Overfte + van de zee en üranAr „„„ \ j i .

uina cell
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h e^
S2r c
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iórr den\ om H zelve de rechtffraake

* der Heeren Staaten fonderwerpen,
* judfclV en op deeze wyze 's Landts ingezetenen aan de vergoeding hunner fiba-
re ' de te helpen. Over dit fchryven was de Hartogh ten hooghften ontftclt.

Ook zondt hy daar op twee Nederlandtfche Koopluiden , de Windt en

1 Aug . van Keulen , toen de Ruiter al onder zeil was om Straatwaart in te loopen ,

aan zyn boordt , hem aandienende , dat men de zaak van 't verovert

fchip, zoohaaftals de Spaanfche oorlogsvloot (die ten getaale van acht-

entwintig zeilen te Kadix , om zich tegens d'Engelfchen te verweeren

,

werdt toegeruft) in zee zou zyn, zou afdoen, en 't fchip ontflaan, of

verklaaren 't verbeurt te zyn : verzoekende dat de Ruiter zoo lang ge-

vonnistcr duit zoude neemen. Eenigen tydt daarna werdt dit fchip met zyn laading

dï fchrn wei vry verklaart i maar echter nam de Schipper in 't vonnis geen

gcwcezen. genoegen : want volgens 't zelve was hy gehouden , de plaats of perfoo-

nen , daar de vermifte goederen moghten beruften , aan te wyzen

,

't welk hem onmoogelyk was. Ook hadt men d'ingelaade vyftig paarden

verre onder de waarde verkocht , om dat ze gevaar van fterven liepen

,

en men weigerde dat verlies, en de verdre fchaade, over 't verzuim der

Dc Ruiters rcize, en anderszins geieeden, te boeten. Hier over fchreef de Heer de
fchryven Ru itcr noch een' ernftigen brief aan den Hartog van Medina Celi, hem

vonnrflan te gemoet voerende , dat het vonnis, aangaande het fchip denjongen To-
den Hartog bias verfcheide ongerymtheden begreep. Dat de Schipper niet gehou-

ïïü^den was aantevvyzen , waar of by wie de vermifte goederen waaren:

maar dat het genoeg behoorde te zyn , indien hy met bondige befchei-

den bewees, wat goederen in zyn fchip waaren gelaaden : dat men die

hadt weder te geven ofte vergoeden. Dat het gevaar 'twelk de paarden

liepen van te fterven , en \ verlies daar uit ontftaan , hem tot geen naa-

deel kon ftrekken ; dewyl dit alles door 't onrechtvaardig veroveren was

veroorzaakt. Dat zelfs uit de beleide verklaaringen van eenigen uit het

fcheepsvolk, vaarende op het fchip fint Paulus, klaar bleek dat men zyn

fchip t'onrecht hadt aangetaft en opgezonden. Dat al de fchaade daar

uit fproot. Datderhalven al 't verlies daar by geleeden , ook 't verzuim

der reize , met alle d'onkoften , door den onrechtvaardige!! veroveraar

moft vergoedt worden. Dat hy goedtvondt dit alles zyn Excellentie te

vertoonen : op hoope , dat hy ,
volgens den loffèlyken roem zyner hooge

wysheit en rechtvaardigheit , in dit ftuk de gerechtigheit plaats geven-

de , het fchip niet alleen zou doen ontflaan , maar ook alle de fchaade

laaten vergoeden : of dat anders zyn Excellentie door dit fchryven voor

de lefte reize gewaarfchout wierdt, en zich verzeekert moght houden,

dathyd'ordre en laft, hem gegeven , tegens de geenen die iemant van

's Landts ingezetenen eenig ongelyk of geweldt zouden aandoen , zon-

der verder uitftel zoude uitvoeren , 't welk tegen zyn ruft- en vree-

delievend gemoedt zou ftryden , als anders van harten wenfehende , dat

hy zyn Koningklyke Majefteit van Spanje , en alle zyne onderdaanen

,

allen mogelyken dienft en hulp moght bewyzen. Op dit fchryven en

't verder aanhouden van den Heer de Ruiter werdt met beleefde woorden

en goede toezegging geantwoordt : maar 't liep noch al een wyl tydts

aan , eer men Se zaak ten einde braght: want men moft noch aan 'tHof

te Madrid om uitfpraak aanhouden: daar ook de gemelde Hartogh, met

zyn voorfchryven aan den Koning, op de Ruiters verzoek verleent , toe

holp arbeiden Zelfs hunne Hooghmoogentheden fchreven over die zaak

aan zyne Majefteit, als die oordeelende van grooten gewichte te zyn,

endatzede vryheit der zeevaart, en des koophandels , ten hooghfte

be-
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betrof. Ook gaven de Heeren Raaden ter Admiraal iteit t'Amfterdam in i6c Teen brief, aan de Ruiter gefchreven, te kennen, dat zyne vlyt , tot
yryiaating van dat fchip aangewendt, hunne Ed.Moog, aangenaam wasDan t vervolg yan dit verhaal heeft my wat afgeleidt van zaaken die
vroeger voorvielen, en nu (taan te melden. De Viceadmiraal de Ruiter DeRui**
was den zevenden van Auguftus, gelyk verhaalt is, uit debaavvan Ka-

IooPtStraac
"

dix weer t'zeil gegaan. Hy liep met zyn vloot Straatwaart in. Doch te
vooren hadt hy ordre geftelt, daarmen zich, indien hun eenige vyandt^
lyke maghtmoght ontmoeten , naar zou richten : en dewyl zyne vloot
beltondt uit vier kloeke oorlogfcheepen en vier fregatten

, werdt goede
gevonden, dat ieder oorlogfchip een fregat tot feconde ofbyftander zou
hebben^ Den Viceadmiraal de Ruiter werdt de Kapitein Adriaan van Ordrc.gc*

x^u j
met zynfreSat toegevoeght: den Kommandeur Gideon de?clt

?
mm

Wildt de Kapitein Pieter van Zaalinge: den Kapitein Dirk Verveen de S™.
•L Kapitein Jan Adelaar: en den Kapitein Willem van der Zaan deKapi-

£a"derCQ by

tem Ifaak Sweers
,
om

, in gevalle van gevecht , elkandere trouwelykby-
teitaan. Doch indien men in den ftrydt oordeelde

, dat hun de vyandt
te zwaar viel dan zou men niemandt aanboordt leggen

; maaralleen
ichutgevecht houden, om de vyandtlyke fcheepen , door dat middel, red-
deloos te maaken, tot dat de Viceadmiraal de Ruiter zyn wimpel on-
der de vlag van boven zou laatenwaajen: dan hadt ider zyn beft tc doen,
maar men moft elkandere in 't gezicht houden. Voorts werdt beraamt , Voortsoa
dat alle morgen vier van de bezeilfte fcheepen , twee aan ftierboordt , en

f
^
hcc

?
c
[!twee aan bakboort van de vlag , voor uit zouden zeilen

, doch in elkan- ken
ders gezicht blyven; om alle fcheepen die ze bezeilen zouden te verJpreeken

, maar 's avondts weêr bv de vla? te knmpn n™ ~ •

fe„?ezï^^
doch we et*n Z-ZYf 7V0lge"' e

,
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1^-

dwï^T 7
6 Vl°0t Va" Zkh lict

'
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iS^ cnZT™^ °e RuiKt
,
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*

C r maaken, 'tgeen met zulk een neerftigheit en fnelheit werdt verricht dat

de twee branders bynain anderhalven dagh klaar raakten. Men beloof-

de aan 't volk dat zich vrywillig aanboodt op de branders te dienen , (te

weeten acht man op elk fcheepken) om hen te meer aan te moedigen

,

dat indien ze met de branders de Turkfche rooffcheepen , binnen de moel-

a
B
an °h« volk je van Algiers leggende , zoodanig zouden aan boordt leggen en in brandt

der brandt-
fteeken t dat de voorgcnoome toeleg moght gelukken , dan ieder man,

bdoo
P
ft.

cnS
" boven zyn maandtgeldt , noch zou genieten de fomme van tweehon-

i%*ui- dertenvyftig gulden , 't welk aan hun , ofiemandt hunner vrienden , zou

betaalt worden ; maar die zich in 't uitvoeren van den aanllagh niet naar

behooren queet, zou niet alleen geen loon genieten , maar daarenboven

ten fpiegelvan anderen ftrengelyk worden geftraft. Ter zelve tydt werdt

ook ordregeftelt om de fcheepen fchoon te maaken ,
op dat ze te beter

zouden zeilen. Hier leggende zondt d'Overfte van Yvica een bark aan de

Ruiters boordt met een vereering van vyf fchaapen, eenige kalkoenen,

hoenderen , meloenen en druiven, welke heusheit de Ruiter met een gift van

Hollandtfche booter , kaas, hammen en ftokvis erkende. Toenhybyna
gereedt was om onderzeil te gaan, ontfing hy brieven van drie Schip-

pers ,
onlangs van hem gefcheiden , die toen onder Yvica laagen , melden-

de dat 'er zeven Turkfche rooffcheepen een gantfchen nacht en dagh by

hen geweeft waren , doch zonder hen aan boordt te leggen
; dewyl ze

,

al wykende, den volgenden nacht fchoot op fchoot deeden-, op hoope

dat ze van de Hollandtfche fcheepen moghten worden gehoort. Waarop

hen de Turken (vreezende, zoo'tfchynt, dat 'er ontzet voor hun by
der handt was) hadden verlaaten. Doch nu verzochten ze, dat ze noch
een ftuk weeghs onder 't geleide van 's Landts fcheepen moghten zei-

len. De Ruiter ftondt hun dit toe, en zondt den Kommandeur de Wildt

cn den Kapitein van Zaaiingen naar Yvi9a , om hun dat aan te zeggen , en

onder de vlagh te brengen. ' Zy zeilden met hem tot ontrent achtmylen

van de Barbarifche kuit, en fcheiden toen van hem af om hunne reize

te bevorderen. Deeze Koopvaarders willen veel te zeggen van de bezeilt-

heit der gemelde rovers , die zy 's middaghs even van den fteng konden
zien , en , hoewel ze met alles by te zetten hun beft deedenom t'ontkomen,
echter ontrent Zuidtwefter zon hun alle hadden opgezeilt. De Ruiter

ftelde met dezynen zyn koers naar de ftadt Algiers , en zondt den Kom-
mandeur de Wildt, en de Kapiteinen Sweers en van Zaaiingen , dewyl
'tzeer donker was en miftte, voor uit, om 't landt te verkennen, en tc

bezichtigen wat fcheepen voor Algiers laagen. Hy hadt hun een zyner
matroozen, die daar wel veertien jaarenflaafwas geweeft, met zyn' Op-
perftuurman mee gegeven om op alles naau te letten. Den dertighften

der maandt kree,g hy de ftadt , wanneer 't wat opklaarde , naa den middagh

in 't gezicht, toen die noch vyf mylenvanhem lagh, en zeilde naar den
Kommandeur de Wildt , en de Kapiteinen Sweers en van Zaaiingen ; daar

hy 's avondts ten vyf uuren by quam. Uit hun bericht verftondt hy , dat ze

zoo dicht aan de ftadt waaren geweeft , dat zy 't volk op de moelje hadden

gezien : dat ze vyf fcheepen op de reede , en noch zes of zeven binnen

de moelje hadden zien leggen. Hy quam den zeiven avondt met zyn acht

fcheepen en tweebranders , meer roeijcnde dan zeilende, doordegroote

dc Ruiter ftilte, ontrent een kanonfehoot van de ftadt, op twee-enveertig vadem
komevoor water ten anker. Daar hy zelfs zagh *% geen hem was aangedient. Men

.

*

en
'

liet van al de Hollandtfche fcheepen Engelfche vlaggen en vleugels waai-

jen,
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jftrt

,
©ffl.de roovers te misleiden , die wel met klcen vaartuig; van landt l6c+quaamen maar de Hollandtfche fchcepen niet dorden naaderen. Daar

'

op werdtby de Ruiter en den Krygsraadt beflooten
, datmeh, zoohaaft

de windt des nachts uit den wal zoude koomen, onder zeil zou gaan , om de
branders, waar 't moogelyk, door drie oorlogsfcheepen onder de moelic
aan de rooficheepen te brengen. Maar men hadt den geheelen nacht groo- Zyn toeleg
te Kalmte. Zoo dat men mauwlyks kon zien van waar de windt qüam omdcroof-

S morgens met den daageraadt was 't noch doodt ftil , en men zagh dat de w"7
vyt lcheepen, die savondtste vooreop de reede laageil

, hu binnen de moe i)ete

moeljevvaaren gekort, en dat men met barken afen aan voer, tot dicht by ^"or
de ltadt. Uit al de toeftel kon men merken , dat de Turken op hunne hoede groote ftllte

waaren. Hier op werdt krygsraadt gehouden, en eenftemmighlyk beflooterf,
, f'Att(dewyl men geen of te weinig windt had om iet tegen hen t'onderneemen

\

en dat de zee hardt op den wal rolde) van de reede te vertfckken , en 't geert
hun, naa 't gelukken ofmislukken van dien aanflagh , verder was bèvoolen

,

m t werk te ftellen
, en ook naar Saleé te zeilen. De Ruiter en d andere Be-

velhebbers oordeelden
, dat wie deeze ftadt (die met een fterk kafteel, vafté Dc be-muuren, en met veel gefchuts was verzien) ofde moelie wilde aandoen, en *waat,?k-

daar op iet beftaan, :en brander aanbrengen, zon en maan,dagh en nacht, JSffwindt en weder, om zoo te fpreeken , tot zyn dienft en te baat moft héb-
Den. Men molt een windt hebben om beide aan en van de ftadt tekort-
ncn zeilen.^ Eenigen hadden wel voorgegeven dat hier de windt gewoon
was altydt 's nachts uit den Zuidtooften en uit den wal te waaijen: maar
men hadt nu het tegendeel bevonden : naadicn hier de Hollandtfche vloot
in twee daagen tydts niet dan Wefte en Wcftnoordtwefte winden ensnaclus grooteftilte, ookmet travaden, dat zyn fchielyke ftormen dieaaft bedaaren hadt gehadt. En als de windt algunftó was moft men

en fcÏÏfc^ °mhet
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1655. ders, en een Hamburger , geleiden. Deeze verhaalden dat ze voor Ali-

kante zeven rovers hadden gezien , die een Franfch fchip in hun ge-

zicht weghnaamen. Daarna werdt de Ruiter , door tegenwindt ,

weer naar Malaga gedreven , en op verfcheide fcheepen jacht krygende

,

bequam hy eindelyk den zeventienden September een Turkfcbe bark van

Een Turk- Tetuan , met twintig Mooren bemant, die door de Kapiteinen van den

Zoomen. Bofch en van Zaaiingen , zoo met zeilen als met roeijen , was achter-
scn°

' haalt en genoomen. De Kapitein was een Spaanfch renegaat , Arnando

Dias , te Seeuta gebooren , en t'eenemaal van den Chriften aardt ver-

baftert. Hy hadt weleer een' doodtflagh begaan , en was van zelfs by

de Turken overgeloopen. Seedert hadt hy veel quaadts bedreven , en in

den tydt van twaalf jaaren wel twee duizendt Chriftenen, en daar onder

eenige van zyne naafte bloedtvrienden , van 't landt gehaalt, entotflaa-

ven verkocht , ook meermaalen gedreight dat hy zyn' eigen vaader desge-

lyks zou doen. Hy werdt door de Ruiter en den Krygsraadt ter doodt ver-

oordeelt. De Stadtsoverfte en 't Gerecht van Malaga verzochten dat men
zyn lichaam aan hun zou overgeven , om , dewyl hy zulk een overgeve

booswicht was geweeft , ten fpiegel van anderen , op 't landt aan een gal-

Dc Kapi- £c genangen te worden. Hun verzoek werdt ingewillight , en de rover aan

tcin , ccn den nok van de fokkeree opgehangen. Dit gefchiedde in 't aanfchouwen

o
ne£' van vce^e nonckrden van ingezeetenen

,
die zich nu zoo zeer verheug-

gcf.

C an
~

den over zyn fterven , als ze hem tevoorenin zyn leven vreesden: zoo
i%seft. fat 2e 't opbrengen en de ftraf van dien roover voor een groote overwin-

ning hielden. Daarna heeft men zyn lichaam den Spanjaarden
, volgens

hun verzoek, overgeleevert , die 't zelve, om dat hy als een Chriften

fcheen geftorven , noch aan landt begroeven. Hy hadt ten tyde toen hy
genoomen werdt Hechts drie daagen in zee geweeft. Men hadt, voor't

vellen van 't vonnis, hem end'andre Mooren ondervraaght, en hunnen
laftbrief afge-eifcht : maar zy hadden geen befcheidt of blyk van laft

,

en zeiden dat ze van Tetuan voeren. Van de Mooren die met hem roof-

den zyn te Malaga vyftien met de bark verkocht. Vier Mooren van Te-
tuan, die aldaar hunne vrienden hadden, hieldt men tTcheep

, op hoope
van daar te Saleé Chriftenen voor te lollèn. Den negentienden der maande
ging de Ruiter weer. t'zeil , en quam met de zynen , den tweeden dagh
in de baai of haven van Gibraltar ten anker , daar hy zyn fchip liet var-

De Ruiter kenen of fchoonmaaken. Doch den volgenden dagh vervorderde hyzyn

striafvan^
reis •

zeiMe door de Straat , en voort naar Kadix, om daar eenige goe-

dbraltar. deren van 't Saleéfche fchip , daar gefchil over viel , en zyn leeftoght

,

i$se?t. die daar wasopgeleit, af te haaien. Ook liet hy zyn twee brand tfcïiee-

pen achter 't puntaal brengen , tot naader ordre. Daarna ftelde hy zyn
%6Seff.

naar Je Barbarifche kuft , om Saleé te naderen. Den volgenden

dagh zaagen de Hollanders even buiten 't naau van de Straat twee zei-

len in 't Ooft, en noch een zeil in'tZuidtweft. Ophetlaatfte, dat zich

iaïhfophet groot
opdeê, maakte de Ruiter jacht. 'T gejaagde fchip zette zyn koers

Admiraals- recht naar Arzila , een Turks ftedeken in'tkoningkryk van Fez, ontrent

A]

hi

icr

V

$

an
zes Duitfche niylen vanTanger, aan de Spaanfchezee gelegen. 'Twas

S1CK
'

d'Admiraal van Algiers , een Hollandtfch fchip, in 't voorleedenjaar genoo-

men , voorheenen 't Radt van Avontuure , en nu by de Turken de Goude
Dadelboom genoemt : een fchip ruim zoo groot en kloek als 't Huis

Tydtverdryf, dat de Ruiter voerde. 'T was verzien met achtendertig

ftukken, enbemandt mettweehondcrtenvyftien mannen, en daar onder

vyftig Chrifte flaaven , die door dwang dienden : de reft waaren Moo-



L. ADMIRAAL DE RUITER. 2 S
re
r%i

D
-a
KapitC
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n Van dit fdliP Scllcman Rcys gehcetcn, een renegaat, l6> .
of Chnftverzaaker in Yrlandt gcbooren , raakte tegens den avondt in
de haven van Arzila, en liep zoo naar aan de ftadt, dat hy pasvry vanden grondt lagh. De Ruiter volgde tot in de haven , en quam een uur voor DeRovcr
zonnen ondergang zoo dicht by den Rover, dat hy hem , die zich wel

v ' uchtlntic

verweerde voor den donker noch drie volle laagen gaf, van onder enooven
,

ook liet hy met musketten fterk op hem fchieten Hv zocht hcmdeRui-

hem aan boordt te klampen en tuflehen 't landt en hem te koomen maar
V°,8hC'

twas niet doenlyk, dewyl 't de Rover te dicht aan 'tfteenrif, dat voor
deltadtlagh, hadt gezet. Met het ondergaan der zonne quam Kapitein
van Zaalmgen daar by

, die ook op hem fchooc , een weinig daarna
toen tal donker was, genaakte ook Kapitein van der Zaan. Voorts werdt
bellooten

,
dat de drie oorloghfcheepen by hem ten anker zouden koo-

men, dat ftraks op zeftien vadem gefchiedde. De Ruiter lagh in 'tmid- Enb««.
öen, van der Zaan beooften de Ruiter , en van Zaaiingen beweften. De
Hoepen en boots van de Ruiter en van der Zaan werden op de brandtwachc
geleidt, zoo dicht by 'trooffchip, dat ze 't volk konden hooren fpreeken.Met den dagh gingen de Hollanders, de windt uit den wal waaijende,
onder zeil Maar het tooffchip was 's nachts benoorden het rif gekort,ue Kuiter dee evenwel zyn beft om hem te naaderen, zoo met Boegh-
zceren van boot en floep, als metrocijenmetde groote riemen , omdat
netltil was. Dus quam hytot dicht voor zyn boeg , daar hy 't anker op
acht vadem liet vallen , maakende een fpring op zyn' kabel , en korte
t fchip zoo met de zyde naar hem toe. Doch toen hy op hem beaoft n -r *

vuurt geevcn, hakte de Rover zyn kabel af, enliet ktl^nden^
dryven fpnngende de Turken by meenighte over boordt • ook werdt

bcUnd^ ft

hunne Hoep, vol volks, in den grondt gefchooten , zoo da ze zich me «S""
zwemmen rftenbehdpCn

-
Tie» flaa™> poogendehunne vryïe m

S?n Kwlnne». g^en met teekenen inroepen te kennen, dat zeChnftenenvvaaren. D,es zondt de Ruiter zyn floep om hen te bergen *«•
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i6ct op hen drie Hukken gefchuts; 200 dat de boots en floepen genoodtzaakt

waaren, naa dat ze een' man hadden veriooren, met wel dertig gequet-

ften afte wyken. Veele, die men op het hooft hadt geworpen , waaren

zoo gezwollen en bebloedt , dat men ze quaalyk kon kennen. De Rui-

ter dan , ziende dat men daar geen meer dienft kon doen , en oordee-

lende dat het rooffchip genoeghzaam in den grondt , en om hals was

,

befloot, dcwyl hier een vuile grondt was, te vertrekken ,
enzyn reis te

vorderen. Daar op 'savondts t'zeil gaande , verloor hy zyn groot werp-

anker, kreeg een' {terken windt uit den Noorden , daar hy uit befloot

dat het Turks rooffchip nu voorts aan {tukken zou ftooten. In dit ge-

vecht hadden de Turkfche Mooren (want men isdenvyanden ,
ook den

Barbaaren, den verdienden lof zoo wel fchuldig te geven, dan den vrien-

den) d'eere van zich , de gelegentheit van 't {teenrif , daar ze achter laagen

,

t'hunnen voordeel gebruikende , dapperlyk verweert te hebben, Hun
Kapitein liet 'er met veele anderen het leven. De Ruiter {telde nu zyn koers

naar Saleé, en kreeg 's anderendaaghs jacht op drie fcheepen. Doch daar

bykoomende waaren 't zyn Schoutbynacht Verveen en de Kapiteinen van

dénBofch en Adelaar, (want de Hollandtfche fcheepen hadden zich ver-

Ecn Turk- deelt om met meer voordeel te kruinen), die hem verhaalden , dat de Ka-
ft** P ry s ge- pite in $weers een Franfche Terreneufsvaarder , by de Turken te vooren
noomcii. *

enoomen ^ hadt verovert. Daarnaa zondt de Ruiter de Kapiteinen van

der Zaan , van dénBofch , en Adelaar te rug naar Arzila, om te zien

of de Turken ook weer deeden om den Admiraal van Algiers
, den

Daadelboom, van den grondt te krygen ,
hoewel men niet meende dat

het doenlyk was. Dees' drie fcheepen op den eerften van Oktober voor

Arzila koomende , vonden 't gemelde rooffchip noch t'eenemaal op een
Noch een Zy^c legden , bedorven en aanftukken. Ook zaagen ze toen een zeil uit

Sip 'tegels het Noorden koomen , daar zyjaght op maakten , dat insgclyks bezettende,

de wal en in 700 dat het dicht voor den boeg van den Daadelboom , tegens den wal
d
c"af'

h"dt
moft zetten , en ook gantfeh in den grondt raakte

,
en voorts aan {tukken

gqaag t.

'Twas een Turks fregat met zeftien {tukken. Ook hebben ze een

De Ruiter genoomen fluitfehip , daar ontrent tegen den grondt gejaaght. Op dien
k
a°i™

voor zeiven daghquam de Viceadmiraal de Ruiter voor Saleé ten anker , de
S
*ioM. ftadt begroetende met neegen eerfchooten , daar 't groot kafteel met vyf

,

en'tkleen met vier fchooten op antwoordde. Daarna tradthy, volgens

zyn' laft , door eenige Gemaghtigden , met die van Saleé in onderhan-

delinge , over de verlchillen , die zy met den Staat hadden : maar werdt

in 't eerft veele daagen opgehouden , zonder iet te konnen verrichten.

Doch hy vondt ongeraaden daar zyn tydt , met al zyn fcheepen ftil leggen-

de ,
vruchteloos te verflyten: te meer om dat hy zeekere tyding hadt,

dat de meefte Turkfche roovers zich buiten 't naau der Straate , aan

0-7** deeze zyde onthielden , en daagelyks naar Algiers keerden. Hier op werdt
4

by hem en den Krygsraadt beflooten , dat de Kommandeur de Wildt , met

den Schoutbynacht Verveen , en den Kapitein van Zaaiingen
, eenige daa-

gen voor of ontrent het naau van de Straate, ofdaar zy oordeelen zou-

den beft dienft te konnen doen, op de gemelde roovers zouden kruinen

,

enteegensd'aanftaande nieuwe maan naar Kadix zeilen, omdaarfchoon

te maaken. De Kapitein van der Zaan kruifte te deezer tydt desgelyks

met twee fcheepen op de roovers, en de Ruiter bleef met twee fcheepen

voor Salée, om de handeling voor te zetten, en duitkom ft aftewachten.

kom Hier op de reede leggende zagh hy eenige daagen daarnadrie zeilen tuf-

fchen Saleé en Mamora ,
zettende hunne koers naar Saleé ,

dochdry-

vende
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vende van ftilte. De Ruiter beval eerft aan den Kapitein Adelaar, dathy 1 6c<
zich aan de Noordt van hem zou plaatzen , om de fchccpen die van 't

Noorden quaamen 't inkoomen te beletten. Maar korts daarna ging hy
met Adelaar onder zeil

, en fneedt hun de pas van den wal af Zy zulks Maakt

ziende wenden t in zee. De windt was toen Noordtnoordtooft. De Ruiitke°n
^

ter en Adelaar deeden hun uiterfte vlyt om ze t'achterhaalen : maar
s nachts in deerfte wacht waarenze uit hun gezicht: dan in t begin van
de hondewacht kreegen ze hen alle drie weer in'~oogh. Toen de riemen
te boordt leggende, want het was (til , roeiden ze 's morgens ten drie Neemt een
uuren deneenen op de zyde. De Turken waaren op den eerden fchoot

Turkfchc

met de boot gevlucht
, daar niemandt in laatende dan twee Portugee-

pryS '

zen, die zich hadden verfteeken. De Ruiter daarna zyn jacht op de twee
andre fcheepen

, dat rovers van Algiers waaren , 't een met zesentwintig

,

t ander met zeftien ftukken
, vervolgende, hadt ze met roeijen al binnen

lchootsgekreegen, maardewylhy, nevens Adelaar , in ftilte dreef , zyn Det*ce

zy t met een luchje van windt ontfnapt 5 naadien 'er met koelte , de- SnomS"
wyi s Landts fcheepen vuil waaren

, geen kans was hun tc bezeilen De lcn>t -

genoome prys was een welbezeilt fregat , groot ontrent tnegentig lallen
met zeven gootelingen voorzien , en by Madera door de Turken vero-
vert. De Ruiter quam 's avondts weer op de reede voor Salée. Midler-
vvyl werdt de handeling met die van Saleé door de Gemaghtigden , van verdrag
beide de zydengeftelt, voortgezet. De Turken bleven ftip ftaan op den met dievar»

eifch van vergoeding hunner fchaade, tot dat 'er, na veele t'zaamenfpraa- ^'8^0°-
ken, den twee- entwintighften van Oktober een verdragh werdt getrof- ""houdt
ien en de vrede vernieut. Men heeft met gemeene bewilliging de vol-

y*n '}^
gende punten beraamt en vaft gefteldt: Kerft, dat zyn ExSnti/yYAbdalaBenSid Mahumad Benlucar, Prins vanFcz^KS
en Noordt- Sa ee, den Konful David de Vries , ter zaak vaiIZ
ze m.verftanden gearrefteert

, zonder uitftel uit
laan

,

en m zyn voorgaande vryheit ftellen. Ten tweede datzvn Fvrel IL

aangehouden
,
zou wedergeeven
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ia-ir l,„ 1 1

de!)Chputbynacht Komchs Tromp in 'r verledenjaar by gebrek van genoeghzaame kennis re geven oft "èebrlven rê

meldeSSÏÏTWs **? Zy" Excelle»tic
•
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ve Ten?ft A
m
^Tr\' ?oude'>fchenke„, en in eigendom overfe-
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dat
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al
^ defchaden

.
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Rclvk7eftl
U
?
en gde

ien '
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ze al.lmet'^
ver™ent t envernierighr. Tenzevende, dar onderdee- vu.

aen bei;re7nT„?
rS y !"§ van w<*lerzydrs fchaade geenzins zouden wor- *

boutszoon "f
goedt en*uiverrechr van den Schipper Jakob Warrc-tcX'

dina 't welk A- iT*
re£

;

deren •' ovcr 't verlies van zyn fcheepken , en laa-oing, cweikde Regeerders van Saleé hadden belooft tevergoeden en te
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treert.
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1655. betaalen, volgens den gegeven fchuldtbrief, die in zyn volle kracht zou

blyven. Dit verdragh werdt van weegen hunne Hoog. Moog. deHeeren
Staaten Generaal door den Konful David de Vries en Gilbertde Vyane
Fiskaal der vloote, tot de handeling gemaghtight, onderteekent, endaar-

na door den Viceadmiraal de Ruiter met zyn handtteeken en zeegel goedt-

gekeurt enbekraghtight. Weegens den Opperheer van Saleé was het door

Ibrahim Duque en Aly Kordeveesonderfchreven. Men heeft ter zeiver tydt

ook eenigefeinen beraamt, daar de Hollandtfche en Saleéfche fcheepen el-

kandereinzee aan zouden kennen. Daarna zyn noch etlyke andre punten

op papier gebraght , (trekkende tot beter onderhouding van't oude vreêver-

dragh ; doch dewyl de Viceadmiraal de Ruiter niet langer voor Saleé

kon vertoeven , maar genoodtzaakt werdt Straatwaart in te vertrekken

,

heeft men de handeling der vrede en vriendtfchapnietvolkoomelykkon-

nen fluiten: doch hy beloofde in 't volgende jaar weer voor Salee te zul-

len verfchynen , om dan 't begonne verdragh teenemaal vaft te (lellen.

h^udcSi ^en tw^den van November ging de Viceadmiraal weer t'zeil naar de
ftcncn, met Straat, hebbende te weegh gebraght dat die van Saleé de Chriftenen , die

en lederen
daar waarcn aangehouden

, met de fcheepen en goederen , volgens 't gemel-

te Saleé ont- de verdragh , ontfloegen : gelyk hy ook ordrc (lelde, om hun de gebergde en
foagen. overige goederen van t Saleéfche fchip den Windthondt weder te leveren.

'S daaghs voor zyn vertrek quaamen twee barken uit Saleé aan zyn boordt

,

en d eerde braghthem drie- enveertig fchaapen , vier jonge bokken , twee-

liondert hoenders , vier leeuwsvellen , en een tygersvel : de tweede braght

een goedt deel pompoenen , tien varkens , dat zyn leggers of watervaa-

ten, met verfch water , en een zak met honderdtendertig paar fchoenen
voor 'tvolk. De Kapitein Sweers bleef noch etlyke daagen voor Saléc
leggen, om naareenige brieven , die de Konful aan de Heeren Staaten
hadt te zenden, te wachten. Hier door is 't gefchiedt dat de Konful met
een Gemaghtigde van den Sant van Saleé , daarna aan 't boordt van Sweers
gekoomen , door de hooge zee niet weer aan landt konden vaaren

, en
door (lorm genoodtzaakt werden met hem naar Kadix te zeilen. DcRui-

to&ev. ter quam den tienden voor Kadix , daar hy etlyke daagen bleef om zvn
fchip fchoon te maaken. Weinigh tydts te vooren, den achtften der maandt
kreegen deKapiteinen van der Zaan, van den Bofch en de Kommandeur

Een Turk- de Wildt jacht op drie Turkfche fcheepen. Het eene werdt door van den
fcheprysge- Bofch bezuiden Larache (een (leedeken in 't ryk van Fez ontrent zesnoomcn. m^cti^ bydeftroom Lekus gelegen) aan (Irandtgejaaght, en

daar afgehaalt en genoomen. 'Twas een Lubeker fluitfchip de Fortuin

EenAlgicr-
genoemt, te vooren van d'Algierfche rovers genoomen. De Komman-

fche Rover deur de Wildt joegh het tweede, een Algiers fregat met dertig (lukken

,

K* gc-
en tweehondertenvyftig mannen, desgelyks ten zuiden van Larache tegens

jaaghten het (trandt. DeTurkfche Mooren vlooden uit het fchip , en men vondt
verbrandt. >

e( Vyfentwintig Chrifte flaaven, die nu vry waaren, met zeven Rene-

gaaten, dien men 't leven tpezey; naadienze met de Mooren wel kon-
den , maar niet wilden vluchten. Het fregat (lak men in brandt

; dewyl
men geen kans zaghom het van (Irandt tekrygen. De derde Rover ont-

quam 't met de vlucht. Daarna, in 't midden van November, raakten de
Wildt en van Zaaiingen in 't gevecht met een Turks rooffchip van Al-

giers, de Harderin genoemt , voerende eenendertig (lukken en tweehon*
derdtenzesentnegentig mannen. De Kapitein was een Renegaat van Am-
fterdam, Jan Leendertszoon ,

en in't Moors Selleman genoemt, wiens

ouders inde teertuinen by de (tadts herberg woonden
, daar de zwarte

raaf
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raaf uithing. Hy verweerde zich dapperlyk, tot dat 'er meer dan hon- l6«uertentwintig Mooren waaren doodtgeblcven : toen bezweek den ande- Het roof-
ren de moedt: doch ontreht dertig Renegaaten wilden 't niet opeevcn , £

h
'5

de

l™ £"» hun 't leven met eele beloofde. Eenigen van hun'laaren
alreedts m de kruitkamer, met opzet , (200 verre hadt hen de wan-

cc
",

fcl «c '

oop vervoert) om 'er den brandt in te fteeken, en met daanvechters
K"

inde lucht te vliegen; doch men haalde hen met fchoon fpreeken en soe-
Wanho°-

Ivt r.
Uit

ft

de
n
tUidtkamCr

-

ƒ**

'

tT£VCn vondtmen i„ 'tfchip twee- SjLT"
envyttig Uirifte (haven

, eh daar onder zeventien Nederlanders die
Tra'm -

Godt en hunne verleners, voor hunne vtyheit dankten. Honderten-
twintig Möoren of Turken zyn aan de Spaanjaarden verkocht. Achten-"
twintig moedtwillige en hardtnekkige Renegaaten , die men anders de

Hon <,c"il-

voeten zoude hebben gefpoelt, ïyl om da
g
C men hun 't leven had'bt SKKL

looft, en dat met eede, door den Viceadmiraalde Ruitet endenKrygs-
raadt voor hun gantfche leven op de galeyenvan denKoningk van Span^ "wh^r..
je gebannen, en den Generaal der galeyen overgelevert : doch onder W'™ °P
voorwaarden

,
dat zoo hunne Hooghmoogentheden de Heeren Staaten , t&Z

r,,, f^u d
T'

raIiteit
'
ta 'C «bomende eenige van die Renega^

ten genaade wilden bewyzen, en van de galey verloften , dat dan de Ko^
iiing, of zyn Gemagtigde, gehouden zou zyn hen wederom in vryheit .
re ueiien. De Kapitein Jan Leendertszoon werdt van de Chrifte (laven DeKapl
verbenen; om dathy zoo barmhertiglyk en goedertieren met hun hadt '«ncnmcë
gehandelt. Ook heeft men noch een Monnekendammer , en een Pool on T^""

**
hun voorbidden, vrygefprooken. De Schoutbynacht Verveen hadt denvecmenden van November ookjachtgehadtop een Turk met twintieftuk-ken en was hem op vier roen lenghte aan booïdt , zoo dat zyn volk «reedtftond omoverte Jprmgert: doeh op dat oogenblk werdtzyhgrooKftel

enAdSS,^? T t KaPIteinen van d« Zaan; vanden Bo(ch (

cënoemr
e" roofbar

V eTn gr00tTurksfd,iP'^ vergulde Arengenoemt, by Arzilategens het flrandt eeiaaeht daarmrn eenTmks

verzien
, zy„ vloot „Z va" landc

.

1

(

,adt graait en zich van water

kruin-en. DenSchoutbvnacrrV^8 e" Ad'laann t naau van de Straat *« »
hy drie koftelykeWpvaardls d> ^^^P 1

?
1 »™det Zaanbeval

d"<-

^eeghsbenooLnTKaaovan h t%
"Mr Amfter

,

dam bilden, een ftuk

ftonatdatdeKommandenf Knï '
Vmcentf Sclciden. Wantmen ver-

«ent fintXi^^^^^^ F™fchc fcheepen

Mevenftaanïi, '
gelyk Y

erhaa^ is
,
op 'tfchip van Sweers, door ftorm ,

+^
tot ee„ ve ÏT"^"P' Vo0rtS ftelde% * "^nVan de Straat

DWn2JenenS1ft'
de

,g
emelde Kapiteinen hem zonden vinden.

™m hu„ die^av
" lg ^ legScn »

doch vondt niet g«»adt-

tódehy "aaaTna!r ,l '
alz0° < laar Was

•
*™edoen

-
M« den daghfc.

de gevveeze KaZL '

?
n naarder Zoomende kende Jan Leendertszoon , "<S»Mc«

zeide hy : was
P
dcTer°

Pu
e "ard«in

.
deeze twae fcheepen. Het eene,fedc

JI Boei
gulde Arent

>
verzien m« z«entwintigh ftukken 'i"
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en tweehondertenvyftig mannen i te vooren door Kapitein van der Zaan

aan ftrandt gejaaght : het ander was de finte Katharine, voorzien met twin-

tig (lukken, en bemant met tweehonderdt Turken, daar Kapitein Ver-

veen tegens wasflaaghs geweeft. De vergulde Arcnt lagh een weinig be-

noorden, en de finte Catharine bezuiden Arzila, doch zoo dicht aan de

ftadt , dat men daar met musketten kon infehieten. Beide waaren ze
met een kabeltou aan 't landt, of de ftadt vaft: en 't woey zoo hardt,

dat de Ruiter eerft in twyfFel ftondt ofhy iet tegens hen, op hunne kuft,

zou onderneemen. Dan niettemin befloot hy't te waagen, en de roovers

aantetaften. Ten dien einde liep hy den Arent zoo dicht op de zyde, dat

hy bequaamelyk met de Turken kon fpreeken , en quam op fchaars vyf

vademen by hem ten anker, niet dervende , uit vreeze van zyn eigen

fchip te verliezen , naader koomen. De L. Kapitein Adelaar zette zich

dicht achter de Ruiter. De Kommandeur de Wilt , dit ziende , zeilde

met den Kapitein van Zaaiingen by de Katharine , en lieten daar 'tanker

vallen. Doch zy laagen zoo haaft niet by hem ten anker , of het harde

weer begoft te veranderen ; de windt ftilde , en de zee werdt zoo flecht als

of ze ineen haven hadden gelegen : 't geen de Ruiter opnam als iet won-
derlyks en voor eenmerkelyke zeegen van den heemel, diehemgunftig

was , en gelegentheit gafom de roovers te dempen. Die van dc ftadt bego-

ften eerft te khieten, en daarna de roovers: maar als de Hollanders wel

ten anker laagenwas het hunne beurt. Toen gaven ze vuur van onderen

vanboven, met geheele laagen , zonder ophouden , zoo op de ftadt als

op derooffcheepen. Die van de ftadt fchooten met gefchut in en over de
Ruiters fchip , die hun zoo veel koegels wederom zondt , dat ze on-
trent denmiddagh de witte vlagh lieten waijen. Daar op deê hy 'tfchie-

ten op de ftadt ophouden, tot dat ze eerft weêr op hem fchooten, met
enkele fchooten : doch elke enkle fchoot liet hy met drie of vier fchooten
beantwoorden. Hy fchoot ook den Arent zeer reddeloos , en zyn groote

maft en fokkeree aan ftukken. OndertufTchen werdt ook de Katharine

van de Wildt en van Zaaiingen hardt aangetaft , zoo dat het fchietender

twee Turken , die maghtcloos werden , allengs begon te minderen.
Kortnaa den middaghliet de Viceadmiraal de Ruiter zyne Kapiteinen met
het gewoonlyk feintecken aan zyn boordt koomen j daar terftondt be-
ftooten werdt dat Adelaar en van Zaaiingen hunne ankers zouden lichten

:

en dat Adelaar den Arent , en van Zaaiingen de Katharine aan boordt
zou leggen; dewyl hunne fcheepen veel ondieper gingen dan d'andere:
voorts datmen hun met volk zou verfterken. Ter zeiver tydt ging de
Ruiter over op 't fchip van Adelaar; om 't werk naader te zyn, en op al-

les ordre te ftellen. Dan de gemelde fcheepen waaren zoo haaft niet on-

der zeil, of men zagh dat de Katharine begoft te zinken, endatdeMoo-
ren met een groote bark van 't fchip naar de ftadt vlooden. Daar op roei-

de de Ruiter met dry floepen derwaartaan , om de Chrifte (laven , waar
'tmogelyk, te viiïchen. Ook zyn 'er eenigen door hem geberght, met
weinig Mooren. Maar men hadt de meefte Chriftenen , in de nacht en

's morgens vroegh , al naar landt gezonden. Naa 't zinken van de Catha-

rine , bevalde Ruiter , dat van Zaaiingen ook dicht aan 't boordt van den

Arent zou zetten , en liet hem met al 't gefchut der naafte fcheepen noch

eenigen tydt befchieten , tot dat hy eindelyklaft gafdatmen'trooffchip

met boots en floepen zoude enteren. Dit werdt ftrax in 't werk geftelt

,

en de Rover naa weinig tegenweer verovert : daar op bekoomende eeni-

ge Chrifte (laven , over de dertigh Mooren , en vier Renegaaten , daar

de
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de Chriftenen van getuigden dat ze hunaltydts goedighlyk hadden beje- u;,*
gent. Men heeft op beide de Turkfche fcheepen ontrent twintig Chri-
ftenen verlofl, en vyftig Turken of Mooren gevangen. Het veroverde
chip de Arent, was zoo doornagelt , dat het naaulyks een fchip ge-
leek Zyn meefte rondthoudt was vanboven néér gefchooten. meer dan
twechonderdt groote koegeis waaren dwars door 't fchip heene gegaan:
en t hadt aireede vier en een halve voet water in. Dies werdt in beraadt
geleiat, of 't niet beft waare, 't gefchut daar uit te lichten , en 't fchip in
den grondt te hakken. Dan ten lefte werdt goedtgevonden

, dat men alle
vlyt zoude aanwenden om 't fchip te behouden. Men ftopte de lekken zoo
veel doenlyk was, enliethetdoordenKommandeurde Wildt achter aan
lleepen. Dus braght men 't te Malaga , daar men 't achter de moelje ley , tot } De<:
naader ordre. Den tweeden van December quam de Schoutbynacht Ver-
veen, en de Kapitein van der Zaan, op de kuft van Algarve, tufTchen
Lagos en de Kaap van finte Maria, by negen Turkfche roovers , die met Negen
hun alle geen ftandt dorften houden , maar zyn hun , die alles hadden ^

u

0

r

v

kfchc

bygezet om daar onder tekoomen, ontzeilt. Zy quaamen drie daagen vlieden voor
daarna te Malaga by de Ruiter: die van daar naar Alikante zeilde, daar

;

wec
f

°
h
or-

iy s landts fcheepen liet fchoon maakcn
, eneenigbuskruidt, dat hy ge- pen.

c

brekhadt zochtoptekoopen. Wanthy, de Wildt, van Zaaiingen , en Gebrek van
Adelaar hadden in de twee gevechten voor Arziia meer dan de helft van ]5

ruidCc»

nun kruidt verfchooten. Ook hadc de Ruiter in alles maar tienduizent
C Crp '

pondt in zyn fchip gehadt. De gemelde fcheepen hadden ook fcherp van
noode, dat in Spanje minder te bekomen was , dan 't kruidt. Ditfchreef
de Viceadmiraal aan deRaaden ter Admiraliteit t'Amfterdam • met ver

™^ d
ï

hUnne Ed
'

M°?6 "
^"««ge oorlogsfchccpcn naar Spanjemoghten koomen met de zelve fcheepen hem eenig fcherp van alle

den toezenden. Daarna raakte hy doorftorm by 'teilandt Fermenten,

Quaame7n
art 0m tC Z

J
Cn of daar gecn T«^n op de reede lagen. Hier

Men k >t 1

PItCinen STe
1

e
?
Van dcn Bofch weder onder de vlag.

verzagh zich, toen t weer wat bedaarde , van brandthout. Denleften van

zlT" qTCn dC ^°IlanderS Weér voor Allk^te op de reede ten

zulk een fiffiS te

' hadcn
'

^

och^^ S

wachten. S^tUX^Tf : 1^
m men t0t den derden dag»

fen, doch mct oTe^
maande met m Qtb^; "V

hy
°P ^n ZCVe"dcn der

-ifs te^/ct rwaaren, en eenise dien^rW i

vergeefs zocht
,

uit of m
telde den kn^i

naar llUls moghten keeren
, t'onderfcheppen. Hy

windt dcnZl Tf ' ?™ Vervkl
'
d°° r 'C veranderen van den

5 ^ntttt 2n^T
d^W^^m^^e^ Algiers. Dus heeft fc"IC feiWd

,

t0t
l"*

1^ ** onderleit om Algiers te be-

zien we%TA 1
7 '

°m
?
Cn ft°rm ^tgaan

,
en zich van water te ver-

AmftcrLr i

A lka,lte m oopen. Korts daarna zagh men daar ook een I T3hT
dat zeek l^T^ °P d^eede koomen! die hem verhaalde" ïffiSJ

de
, 's daaahs

ï

P
!!

'

BaarS Van Hooren
•
mct hem van Genu* tornen- J»**-

was aan £££T^J311^ Fra^man b
J
de kaaP van fint Martyn ÏÏ^gcleit en verovert. De Franfchman hadt den Amfter- de4n0VM * dam-

men -
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t <c6 damfchen Schipper toegeroepen, dat hy buiten zyn gefchut zoublyven,
'

en zyn' koers houden , waar uit men befloot dat de Schipper Baars ,
als

met Spaanfche goederen geladen , mofl zyn verfchreven , en aangebraght.

Zyngene- Toen de Ruiter dit hoorde was hy ten hooghfte genegen om onder zeil

gcihticom te „aan en het Franfche fchip met zyn prys te vervolgen: maar het was,

llioïèr door de grootc zee , die uit den Ooftzuidtoofte de baay in rolde ,
on-

door tegen- m0ogelyk van 't landt te raaken , cn hy kon noch in geen twee daa-
windtbdcr.

zee kiezcn Toen Weêrkruiflende op de roovers kreeg hymeermaa-

len jacht op fcheepen, diehy, als hy ze bezeilde , bevondt uit Chriften

lande tekoomen. Geduurende dit naajaagen dwaalde de Schoutbynacht

Verveen van hem af, met noch drie fcheepen, die eerft den negenen-

twintighften der maandtby 'teylandt Yvi$a weer by hem quaamen. Dees'

waaren twee daagen te vooren by drie Turkfche fregatten geweeft, die

't licht ontquaamen, dewyl ze het bezeilde fchip , dat hun vervolgde,

wel een groot marszeil te kloek vielen in 't zeilen. Te dier tydt zondtde

Ruiter den Kapitein van der Zaan, en 't fchip van de Wildt, die om zyn

ziekte zich te Malaga eenigen tydt onthieldt , naarMeiïina, Napels en

Livorno, om de gereedtzynde koopvaardyfeheepen naar'tvaderlandtte

%¥ebr. geleiden. Korts daarna, in begin van Februarius, is de Viceadmiraal

,

DcR
feentuiïchen Alikanten en de kaap van fint Martyn, den Kapitein Jan Vin-

k™""
11

kaart of anders Waterdrinker , met een Hollandtfche koopvaardyvloot
dyvloot van van ze«entwintig zeilen, ontmoet, de wil hebbende naar verfcheide plaat-

*g™ zenStraatwaartin. Dees' waaren van hunnen geleider t den Kapitein

Tr ' Marten Schaaf, in de Spaanfche zee door ftorm algeraakt
,
en de Schip-

DerX'r pers, aan de Ruiters boordt koomende , verklaarden by hunne mannen-

ïnÜzoe'K waarheit, en by fchriftelyke onderteekening , dat de gemelde Schaafeen
mverz

. zich hadde van de Raaden ter Admiraliteit t'Amfterdam, by

welken aan den Heer de Ruiter werdt belaft , dat hy deeze fcheepen , in

gevalle hy die op zee moght ontmoeten , met eenig geley tot meerder

zekerheit zou verzien. Dies verzochten ze dat hy ze met eenige fchee-

pen , tot hun geley en verzeekering , zou verzorgen. Op dit verzoek werdt

by den Viceadmiraal en zyn Krygsraadt geoordeelt, dat men deeze ko-

Itelyke vloot met 's Landts fcheepen tot voorby het eilandt Sardinië , of

zoo verre als de gelegentheit van weer, windt, en tydt zoude toelaaten,

behoorde te geleiden : en dat te meer , om dat men verzeekert was , dat

Hy geleidt zich achtFranfche fcheepen (die byna al wat ze bezeilen konden aanhaal-

rsafdinic
^cn 9 en onderzochten » om daar Spaanfche goederen in te vinden) tuf-

y *
,niC

'

fchen Sardinië en de Barbarifche kuft onthielden. De Ruiter geleide dan

dees' koopvaarders door het grootfte gevaar. Eenige braght hy ontrent

Genua ;
eenige ontrent Livorno , tot by 't eilandt Gorgona ; andere tot

ontrent vier mylen van Civita Vecchia. Toen ftelde hy zyn koers naar

Sardinië , en voort Weft aan naar Majorka , dan eer hy zoo ver quam

,

Vergeef- kreeg hy , ontrent de kaap van fint Martyn ,
jacht op een Turkfch fre-

fche jacht op b
^c yan >s morgens ten negen uuren tot'savondts toe duurde. On-

freglt trent ten vier uuren was de Turk de Hollandtfche fregatten een ftuk weegs

9 Maart. ont2eii t
. maar de Ruiter hadt hem byna binnen fchoots. Doch tegen den

avondt kreeg de Turk een friffche koelte, zoo dat hy zyn braamzeilen

moft laaten loopen, en de Ruiters fchip dreef yan ftiltc , zonder hem

verder te konnen volgen. Daar was te dier tydt noch een Turk in den

windt van den ander, die de Hollandtfche fcheepen wel een derde deel

wcehs ontzeilde. Den volgenden dagh quam de Ruiter voor Ahkante

«m te zien of daar ook fcheepen waaren die naar de Weft wilden. Toen
zeilde
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zeilde hy naar Malaga daar hy, in'tmidde van Maart op dereede koo-mende een bnef ontfing van deRaaden ter Admiraliteit t'Amfterdam

,

den negenentwintighlten Decemberin \ verlccdcn jaar gefchreeven bv
,cMa1^

nftotS"/^-
M0°8'

hCm dat ze £§» zyne verriclf-

wèlcvalïen ï
derZeerooveren

.
en

^,

Onderhandeling voor Saleé lieten

Zn! tV Cm voorts
L
wec

f
gens de Heeren Staaten Generaal bevee-•enoe, datliy aanz.ens bncfs , zonder eenig verzuim oft vertoeven WorW

zyn esquadre by een zou trekken , en naar 't vaderlandt kcercn zooT
fpoediglyk a s 't eenighzins zou doenlyk zyn; zonder om eeni"e'redenen zich te laaten ophouden ; ren waare dat hy , door uiterlyk zes achtof tien daagen vertoevens op dereede van Kadix, een goedt getal koon'
yaardyfeheepen

,
met koftelyke laadinge zou konnen niedebrengen Xhy in zulken gevalle onder zyne befcherming zou neemen , en naar't va-

derlandt geleiden. Doch die reedenen ophoudende, zoude hy om mindre

Zhtt^A
"iet ve"oeVe

J\ maar rds vordere'1
- "7 quamdenrwin- Hy komt

tighlten der maandt te Kadix. Daaropvolgde, twee daVen daarna het
'e

u'
i ' x
\

Kooplu den en Schippers
,
dat hy tot het einde der maandt naar de Neêr- ^

loo"°

Svth hut°
PVa

H
dyfcheepe,l2

ft

0U WaChten
'
Dit werdt «gewicht hunner redenen, toegedaan. Maar daarna verzochten ze , dat de f"Jc

k
n
°°p"

V «admiraal en d'andte Kapiteinen al hetzilver, zoo gemunt alsonge- ÏÏZSZmunt, dat naar t vaderlandt zou worden gezonden , in hunne fchee-
pen zouden overneemen ; nadien zy 'tuit vreeze der Engelfchen in geertvan dekoopvaardyfehcepen dorften vertrouwen: daarby voegende dat*e ingevalle van weigering, genoodtzaakt zouden zyn het gemeld*zilver naar Genua, of met de eercedtleeoende Fra „C-l 1 r V

&emelde

d'AdmtaXi^lcSni&EfiEÜïW^

^^^^
fterk : «?SnTcs!ZZZ gC2aamewlf •

eenendelig zèilen
met den Schoutby^acht vfve™

pC
" V'°0t

:

% zclf
•

HyB"'

Bofch. van Zaalmsen en Add Sween
, yin den Z«Le.

belandt
,
*3£E3&t*$g dijende F

**** =SSÉ

'» '-cuandt
,

t huis hoorden. De Kommandeur AP ïmu. j _„ 3„ t'Kil.

Ruiter van Malaga fdaar h« virK
^ommancleur de Wildt

, die met de

hndt hadt heafSn\ r A °m ^n ™kte
> gelykgemeldt is, aan

de. Kantel f, ? % * ^koornen
,
zou daar zy" fchip

, en
«>t Itïie en vin \ T ^ metde k°°e™rders

, die onder dat
gelei

den Turkfclr0^C

H
qu

amen
'
vraC'1Kn

•
endan met de 2eIve en

üoch ha ande T^f. ' des
F'yks naar 'c v*«««andt zeilen,

te Malaga d£twS TT" r0<fchiP' de ver8ulde Arc«> was
van achterd^T^m,

to
1

bewaatdercn
'
endoor een' harden windt,

ftooten. In den btief u*g
ll

ëf
drev

J
cn

-
c" tegen het landt aan ftukken ge-ene! by welken de Ruiter werdt duns ontboden , werdtM

3 hem
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r<r< hembekent gemaakt, dat het geen met die van Saleé noch ftondt tever-

'

handelen, door den Konful de Vries zou konnen voltrokken worden, en

dat men hem ten dien einde een laftbrief en berichtfehrift , om zich

Zynfchry- naar te richten, zou toezenden. Dit liet de Viceadmiraal, voor zyn ver-

maanden vcrtrefc van fadix , aan den Konlulde Vries , en met eenenaandenOp-

saieVcnaaa perheer van Saleé, Sid Abdala, door een brief met eenig vaartuig wee-
sid Abdaia,

ten H 20ndt ook aan den Konful een lyft van Arabifche boeken en

Sic"
Va
"

kaarten , met laft dat hy die te Saleé , ten dienft en op koften van den

tJ&kS?" Staat zou zien te bekoomen , ofte koopen. Ook verzocht hy aan den

JLeAraW- Opperheer van Saleé, dathy tot het verkrygen van die dingen zyne be-

In

h
Lanen

en l™ lpelyke handt zoude bieden. Dit fchryven ,
aangaande de gemelde

"
bekoo- boeken

,
gefchiedde volgens zeker befluit der Heeren Staaten Generaal

,

mcn ' ten verzoeke van den vermaarden Jakobus Golius, Profenor of Onder-

wyzer der Wiskunft en Oofterfche taaien in de hooge fchoole te Leiden t

(f^oéiok genoomenj . Van dees werdt getuight, dathy in de kennhTe der Ara-
J

z)Ïg. j. bifche taaie meeft alzyn tydtgenooten te boven ging. Hy was een leer-

vojfms 'de Hng van den geleerden Profeiïbr Erpenius , naa wiens doodt hy in zyn

J^'^y. plaats tot het leerampt der taaien werdt gekooren: en reisde daarna noch

c'.Matth. in Syrië, daar hy zich lang onthieldt, om zich in d'Arabifche geleerdt-

j&jf"
Bt' heidt verder te oeffènen. Te vooren hadt hy meteen' Gezant der Hee-

l.mmt?' ren Staaten in 'tryk van Marokko geweeft , daar hyden Koning Muley
Dtatonatre ${fam een vertoog , van hem in 't Arabifch gefchreven , overleverde

,

h

t!mx7k 'twelk de Vorft made hooghfte verwondering las, en hem zoo behaag-

de, dat hy 'took aan zyne geleerdtfte Talips of Schryvers liet leezen.

Ook hebben zich de Heeren Staaten van deezen Golius, en zyne taal-

kunde , in de volgende tyden , ontrent het vertaaien van Arabifche en

zteAttt,e- Turkfche fchriften , meermaalen gedient ; ook in handelingen met Turk-
te xxxix.

fcfe Gezanten , daar hy den Staat voor tolk verftrekte , en 't woordt
463

'

voerde. De Viceadmiraal de Ruiter , gelyk gezeit is , met de koopvaar-

Vervolg dyvloot van Kadix t'zeil gegaan , beval ontrent de kaap van fmte Marie

,

vandeRui- om zyn reis te meer te VOrderen , dat de Kapiteinen Sweers en Ade-

meVdlT
0

laar, met hunne fregatten , twee van d'onbezeilfte koopvaarders zouden

d°viooTc
rre^en °f Aeepen: maar 'tbegoft zooftyf te waaijen

, dat zy 't moften
yv ootc.

jaaten (]jppen< seclert hadden ze zomwyle harde ftormen , doch zonder

merkelyke fchaade. Hoewel nu en dan eenige fcheepen van de vlag dwaal-

den , die men molt inwachten. Op de hooghte van negenendertig graa-

den gekoomen , fcheide een Hamburger koopvaarder , die naar Ciudad

de Puerto , of Port a Port , een ftadt van Portugaal , wilde , van hun

:

en op de hooghte van drie-enveertig graadenverliethuneenNeerlandtfch

Zeven En- koopvaarder om zyn reis naar Biskaye voort te zetten. Daarna voort-
gcifchcoor-

zeilende, hadden ze geen ontmoeting van belang, totdat ze dennegen-

T?aont-

e
" entwintigften van de maandt, op d'Engelfche kult zeilende, en, nevens

moeten de ^ v ierbaak van den Singel gekoomen, de Hoofden begoften te naderen,

meening
mct

zeven fcheepen , uit het Ooft opkoomende , in 't gezicht kreegen. Ontrent
omdekoop- doeveren dezelve genaakendezaagenzedathetEngelfche oorlogsfchee-

marDuins pen waarcti ,
die'topdekoopvaardyvloot, en 't zilver, hadden gemunt,

te brengen. Dc Kommandeur der Engehchen , Willem Withorn , zondt terftondt

eenige floepen aan 't boordt van den Viceadmiraal de Ruiter, en liet hem

aanzeggen , dat hy laft hadde van den Protektor Kromwel om al de

koopvaardyfeheepen die uyt Spanje quaamen in Duins te brengen :

verzoekende, dat men dat zou toelaaten. Ten dien einde gaf hy ook zyn

meening en voorneemen door den volgenden brief , in 't Engelfch gefchre-

ven,
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Ven

|i
en by hem en ecnige zyner Kapiteinen onderteekent, klaarlvk te t 6e6kennen " > *

Eerwaarde Heer
>

Een vriendelyke groetenis. Verhoopende degoede vrede , die tuffchen Briefvan
é>« «w* Staaten gemaakt is , fonderhouden , w^ verzoek dat de

,

n ElFU

dekoopvaardyjcheepen
, mti <U. ^ W;/^, W,^

aenemen, om de zelve naar myn welgevallente moogen handelen: indien mthom
met, zoo ben ikgenoodtzaaktdie aan te taften , En met geweldt medef^^
te voeren, dat ik niet gaarne zou doen. Ik verhoop datgy dit myn ver- 5e Ruiter

zoek zult toeftaan : naadien de regeering van Engelandt tyding heeft
i

Êefchrcven -

dat deeze fcheepen , die onder uw geleyzyn, zilver en geldt , dat aan
onze vyanden de Spanjaarden toebehoort

, inhebben , dat ik geenfins
kan laaten paperen. "Dienvolgens verhoop ik dat V. Ed. d'eerfte oor-
zaak niet zal zyn , dat men tufchen wederzydts vlooten eenig men-
fchelyk bloedt vergiete

, of iet zal doen dat V. Ed. hier na met zou
konnen verantwoorden. T>it ü 't al dat ik voor deezen tydt V. Ed.
hebtefchryven. In het fregat Gensbary , in zeeJen van April 165^

U. Ed. lievende vriendt Kommandeur Willem Withorn.

^ ' Robbert Kolmer. Jan Kandelaar. Daniël Baker.
De Viceadmiraal de Ruiter, hebbende dien brief geleezen, endemon-
delinge boodtfchap van de brengers gehoort , antwoordde op het verzoek
Van de Koopvaarders naar Duins te laaten brengen , dat ze daar geen De Ruiters

boodtfchap hadden , maar in 't vaderlandt , en fAmfterdam mofien zyn ,

antwoordt -

daarhy ze zougeleiden: en dat hy de geenen die ze zouden pooeen aan
te haaien vyandtlyk ïouaantaften. Ookzondt hy een' brief in d'Engel-
ïche taaie aan Withorn

, die Van deezen inhoudt was
Eerwaarde Heer,

Jtlf
terJimdt?- Ed; briefmtf<»>g™> endaartütverflaandatgy 2y.tel™™emenszyt deeze koopvaardyfiheefen, onder myn geley koomende,^

d Zl FÏ ƒ*'}

S

ee
'fr

***""*> ^laaten. Voc
*™

ren y.Ed.vyanden toebehorende, inhebhn, zoo verzekereikV Eddoor deezen op myn mardt, dat ztdh*^«btMvWtsbJtLikMk heb beftooten deeiefiheefen te verdeediSente berctrZ

^e gledeiïet%%c,ZZd^
door niet werde verbroeien Z Tl ™f

rc" Staa>™ gemaakt
, hier

thu
.y>Tyitverdryfw D0everen den Michiel Adriaanszoon de Ruiter.

2vnflo?5Ö^^. ^etdit antwoordt niet vernoemt, zonde

ren dathvdekonl y 7eiZen aande Rulter
'
hem

,
P00gendc te bewee-gen, ctatny dekoopvaarders ten befte gaave: maar hy bleef beftendig by

zyn
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l6c6- zyn voorneeming van ze te willen befchermen. Daarna gaf Withorn in
'

een' tweeden brief te kennen, zekerlyk bericht te zyn, dat'ervyffchee-

pen in de vloot waaren , die in Vlaanderen t'huis hoorden , en dat in

dborloghfcheepen en d'andre koopvaarders veel zilver en andre onvrye

goederen waaren, den Koning van Spanje toebehoorende : verzoekende

daar op eenig naarder antwoordt, om zich by zyne Heeren en Meefters

te konnen verantwoorden. Hier op fchreef de Ruiter voor 't left een' brief,

die , uit Engelfch vertaalt , hier op uit quam

,

Eerwaarde Heer

,

twe^c xyilzoo V. Ed. fchryft wekerlyk bericht te zyn , dat onder dit myn
briefvande | niet ayeen Vyfspaanfche koopvaardyfeheepen , die naar Vlaan-

Withorn. deren willen, zouden zyn, maar dat daarenboven zoo in onze oorlogs-

iconvoy. ajs and
*

re koopvaardyfcheepen veel ^ilvers en andre onvryegoederen , den

Koning van Spanje toebehoorende , zouden zyn gelaaden , en dat gy daar

over van uwe Heeren en meefteren uitdrukkelyke ordre en bevel hadt

bekoomen om deeze fcheepen en goederen optebrengen : zoo is 't dat ik,

als een Chrijie menfeh , by myne mannenwaarheit V- Ed. door dee^ett

betuige en verzeekere , dat ik nu geene zoodanige Spaanfche fcheepen on-

der myngeieyhebbe: noch dat ook in geenvan deeze oorlogs- of koopvaar-

dyfcheepen ,
by myn weeten , eenigegelden , -Rifver, of goederen , den ge*

melden Heere en Koning toekoomende , zyn gelaaden. Waar op V. Ed.

zich wekerlyk kan verlaaten. Gefchreven in
y

s Landts fihip het Huit

Tydtverdryfvoor "Doeveren, den £ van April 1656.

LJ E. gunftige vriendt

IvJichiel Adriaanszoon de Rukef

.

Met dit fchryven moft zich d'Engelfche Kommandeur Withorn te vredert

houden : want hy zagh geen kans om met zeven fcheepen tegens deeze

koopvaarders , die meeft alle wel beweert waaren , en veel gefchut en volk

voerden, en de Ruiter met zeven oorlogsfchecpen tot een befchermef

hadden ,' met geweldt iet uitterechten. Hy liet dan , met wil of onwil

,

toe, dat ze hun reis vorderden. Dus liep de toeleg der Engelfchen, op dit

zilver der Spaanfche vloote , te niet. Ook houdt men dat Kromwel den

Admiraal Blaake hadt uitgezonden, om de gantfche zilvre vloot op de

Spaanfche kuft waarteneemen , en aantetaften: maaide galjoenen waa-

ren met die fchat juift te Kadix ingekomen , ten tyde toen zich Blaake

op de kuft van Portugaal onthieldt. De Hollandtfche fcheepen zeilden ten

DeRaitcr
zeiven daage toen hen Withorn verliet, noch voor by Duins , en den

vorden zyn volgenden nacht fcheidde Kapitein Mangelaar, met drie Zeeufche fchee-

rcis- pen van hun af, en liep naar Zeelandt. De Ruiter quam den tweeden

May , met de koopvaardyfeheepen die t'Amfterdam t'huis hoorden , en

meldT" dezesoorlogfcheepen, die hen geleiden, behouden binnen Texel ; tot

koopvaar-
eroote blydtfchap van 'sLandts ingezeetenen , inzonderheit van hunne

dcnbmnc°n reederen, en al die hun deel hadden in 't zilver dat hy overvoerde. Hy
Texel. werdt t'Amfterdam koomende , van de Heeren Raaden ter Admiraa-

liteit eunftelyk ontfangen , en voor zyne getrouwe dienften bedankt:

hebbende op deeze toght, onder zyn beleidt, zes kloeke Turkfche roof-

fcheepen en twee roofbarken , verovert ,
in den grondt gefchooten

,

verbrandt of vernieldt; drie Turkfche pryzen hernoomen , en een tegen

den grondt gejaaght; een groot getal Chrifte flaaven verloft ; d'onluften

met die van Saleé bygeleidt, en, met de Spaanfche vloot, een grootc

fchat van zilver, in weerwil der Engelfchen , in'tvaderlandtgebraght.

HE?
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VAN DEN HEERE
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Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van
Hollandt en Weftvrieflandt.

DERDE BOEK.

Pruiflènen D

|

E Viceadmiraal de Ruiter hadt maar weinig daagert De Ruitte

|
aan landt geweeft, toen hem uit naame van de Heeren kryght

.

laft

^Staaten der vereenigdc Nederlanden werdt bevoolenzawgam"

S
weer in zee te gaan. Het belang dat de Staat hadt in

1 den oorlog die Karei Guftaaf
, Koning van Zweeden , re- Oorlog

gens Johan Kafimir , Koning van Poolen , hadt aangc4we«£.cti
'vangen: en de vreezedie men hadt, dat de Zweeden Pooien.

„ik zouden vermeelteren, 't welk den koophandel, dien de
Hollanders in d'Ooftzee dreven , licht zou konnen verhinderen ofverftoo- Befluit tot
ren

, hadt de Heeren Staaten bewoogen om een oorlogsvloot onder
bfvei,i£iD8

tbeleit van den Heer van Opdam
, L. Admiraal van Hollandt, naar deSondt en d Ooftzcc te zenden. Dan eer Opdam zee koos

, werdt deRuiter met een vloot van de getecdtleggendc fchccpcn en fregatten van
W0ldc voor

oorloge voor uitgezonden. Dit waaren fcheepen, die mentïïZ™
nadt toegerult, en cenige uit Noordthollandt. Dat de Heeren Staaten

v

iT naar

Generaal en inzonderheit die van Hollandt
, deezen toght voortdrT-£Sf

12 recdei
J-
*«* d'Oofterfche vaart , die men zocht te D-Ooto

oenouden
,

was de grondt, jaa de ziel en 't leven van den Hollandtfchen^0O?'

maar inronderheit om ]Z ?, f ïï' dat va" daar komt
,
Hollanden,

pet, van Cel? U f ^
h

,

ookftofr^ •
da" men de fchee-

gantfeh ?cenleev ;t^uL7,
arC11^n Van daarte bre»gel1 -

Spf,ll,.3 r ij ?? hebbcn
- Mennadt0P sLandtsvlooteenooedt

de koorenf.1,, ,,r
"^i^ de meefte Oofterfcbe handel. Hier was ^ept .

8

de TZïït: <!

a" Pn
!

,fl

f,'

lcn poolen, daar Hollandt zich zeiven , en

Ihl ft V
,

3
r

ta'lerno°dighrte, datmenminftkanontbeeren,

de! „ff f\ ?e H
,

eer de Ruiter verdeelde de vloot in twee esqua-

biedtIjT"; hCt f"e on««zynevlag, en 'tander ondet 't

onder de L™ f! I"
7ee

'
e
",

C
'
uam dcn achtften der VO'«ende m:>anat E„looM

beftondt to^' r"
LaPPe7andt - by de Sondt ten anker. De vloot i„ "ce!°

pt

ven uit NoorjTT, ï
windê fcheepen, acluien van Amftcrdam en ze- "ï 1?""

III. Boek
n&ZOoa

'
e" den Schoutbynacht Kornelis Tromp

by
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De L. Ad-
miraal Op-
dam komt
in de Sonde.

Laft , hem
gegeven.

Zte Aitt,e-

ma xxxv.

12.11.

XXXVI.

1168.
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met de orde

van derid-
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des olifants
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by Elzeneur aan landt, en daarna reisden ze voort naar Koppenhagen t

om met de Gezanten van hunne Hooghmoogentheeden , de Heeren

Koenraadt van Beuningen ,
Raadtpenfionaris der ftadt Amfter-

dam ,' Godaart Adriaan van Reede , Heer van Amerongen , en Ma-
thias van Vierfen , Gemaghtigde wegens Vriellandt ter vergadering van
hunne Hoog.Moog. te fpreeken. Naaeenig gefprek gingen ze denRyks-
hofmeefter, den Kancelier, en den Admiraal Lindenhout ter loops be-

groeten , en keerden daarna weer naar de vloot , die van de Lap tot in

de Sondt zeilde , om meerfcheepen , naarder ordre , en den L. Admiraal

Opdam te verwachten. Hier zyn den dertienden noch twee , en den zes-

tienden noch vier fcheepen onder de vjagge gekoomen , en daarna noch

meer andere. Geduurendc dit wachten liet men elke dagh van ieder fchip

een half quartier volks aanlandt gaan, om zich te ververfchen. Hier leg-

gende quam t'eenen daage zeeker jong Edelman der Nederlandtfche Ge-
zanten aan de Ruiters boordt , met groote droefheit , en betuiging van

berou ,
klaagende , dat hy 's nachts te vooren een' zyner mede-eedelin-

gen, te Koppenhagen, ter zaake van eenig gefchil , hadtdoodtgefteeken.

Dit zeggen ontftelde de Ruiter
, volgens zynen meêdoogcnden aardt

,

niet weinig. Hy beklaaghde den dooden , en badtdenleevenden, dathy
zich ftraks uit devloote zouwegh maaken, eer daar klaghten overhem
quaamen. Waar op hy ontrent den avondt met twee Deenfche Edelluiden

naar landt voer , om zich metde vlucht te bergen. Den zevenentwintigh-

ftenzaghmen noch drie fcheepen de Sondt naderen: te weeten de L. Ad-

miraal Opdam, en deKapiteinen Aart van Nes en Kornelis Kuiper , die

zich 's avondts by de vloot voegden. Dus werdt de vloot van tydt tot

tydt verfterkt. De L. Admiraal hadt van hunne Hoogmoogentheden dee-

zen laft ontfangen , dat hy de koopvaardyfcheepen van den Nederlands
fchen Staat, die in d'Ooft^ee in hunnen 'handel werden verftoort , ver-

ongelukt of berooft , in zulk een geval zoude te hulp koomen
, redden en

befchermen: en dat hy hunne aanranders zou aantaftenen alle afbreuk

doen. Daarna werdt hemby aanfchryvingbevoolen , dat hymet degant-

fche vloot naar dereede en voor de haven van Dantzik zou zeilen, en
aldaar beletten en weeren dat de gemelde haven , door de zeemaght van
Zweeden , van buiten niet zougejlooten gehouden worden : dat hy degee-
nen die Hinkoomen ofuitvaaren der Nederlandtfchefcheepen aldaar met
geweldt zonden willen verhinderen , zou wederftaan , en geweldt met
geweldt afkeeren , en zich tegens zoodaanigen draagen als in zyn be-

richtfchnft , ten aanzien van anderegeweldenaaren, ftondt uitgedrukt.

Hy begaf zich terftondt naar zyne aankomfte over landt naar Koppen-

hagen , daar hy niet alleende Nederlandtfche Gezanten , maar ook den Ko-

ning van Denemarken en andere Grooten begroette, en vriendelyk werdt

ontfangen. Daarna vereerde hem de Koning (om met eene zyne gene-

gentheit tot den Staat , die hem hadt gezonden, te betoonen) met de Deen-

fche orde van de ridderfchap des olifants , en liet het koninglyk teeken

der gemelde orde den negentienden van Julius , toen hy weer t'fcheep was

gekoomen , door den Onderkoning of Stadthouder van Noorweegen,

met een jacht, aan zyn boordt brengen, en aan hem overleveren. Mid-

lerwyl voegde zich ook de Viceadmiraal Witte Korneliszoon de Wit,

met eenige oorlogfcheepen uit de Maaze ,
by de vloot , die den twin-

tighftcn voor Koppenhagen quam , en den volgenden dagh
, op het

goedtvinden der Nederlandtfche Gezanten, weer onder zeil ging , met

laft om d'Ooftzee in te loopen ,
en den koers naar Dantzik te Hellen.

Den
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Den zetten dagh daaraan is de Nederlandtfche zeemaght op dereede der 1656.
gemelde ftadt aangekoomen. De vloot beftondt toen in twee-enveertïg k«

icheepen en fregatten van oorlog: zeven van Rotterdam , vierentwintig
D*

van Amfterdam, zeven van Noordthollandt , twee uit Zeelandten twee
uit Vrieflandt, gemant en verzien gelyk men uit d'onderftaande lyft
kan zien.

J

Lyfte der Nederlandtfche oorlogsvloot, leggende op de reede

voor Dantzik.
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, Uit Zeelandt.

*
Joris Blok. TerVeere. 40 — 130.

Korttelis Kuifer. ' Vitrecht. 35- — 150.

Uit Vrieflandt.

AlbertTieterzdeBoer. Vrieflandt. — 4x — 157.

C^ndries Stellingwerf. 'TTrinfènwaapen. 39 ~ jiq.

ió7 6 *q 639J.

Op d'aankomftvan deeze vloot lofte 'tkafteel Termundc ofWyflelmun-

de, aan de mondt der Wyflelftroom by Danzik geleegcn, zyngefchut:

en ftraks daarna zagh men een galjoot met eenige Heeren en kooplui-

denvan de ftadt naar de vloot koomen, om den L. Admiraal en d'ande-

re Bevelhebbers der zeemaght te verwellekomen: De Heer Vincentius

Fabricius ,
Syndicus of Raadtpenfionaris der ftadt Dantzik, door zyne

uitneemende geleerdtheit en Latynfche dichten vermaardt ,
quam uit den

naame der Burgermcefteren en Wethouderen den L. Admiraal Opdam

begroeten, verzoekende dat hy aan landt en in de ftadt zou koomen : en

voorts met heufche woorden betuigende , hoe aangenaam zyne komfte

u ü°r h
was - ^e vreught die binnen Dantzik over 't aankoomen der vloote werdt

tcDamzrk bedreven , is naaulyks te melden. By daagh en by nacht zagh men by-

ovcrd aan- zorK}re teekens van blydtfchap. Men hadt den Heeren Staaten Gene-

Kiandt- raai der vereenigde Nederlanden van weegen den Koning van Zweeden
fchc vioote. aaneekundight , dat zyn Majejleit van voorneemen was de ftadtTïant-

™*«vT
-

zikte blokkeeren en te belegeren: met verzoek dat hunne Hoog Moog.

aeduurende de belegering alle vaart en koophandel hunner ingezetenen

^croeieg op die ftadt zouden opfchorten : doch met de komfte van deeze vloote

derZwee- werdt de toeleg der Zweeden te leur geftelt: en 't ontzich van de Hol-

Dantwkge-landtfche waapencn, als met het merk der vryheit geteekent , hadt

ftuit, endekrachts genoeg om de ftadt te befchermen , en devrye zeevaart en han-
vryheitdcr

jel in d'Ooftzee , zonder bloedtftortinge , te verzeekeren. DeL.Admi-

dxfoftwe raai, en d' andere Opperhoofden -der vloote , ook de Ruiter, voeren,
vcrzcckert. naar nunne aankomfte , naar landt , om de ftadt te bezichtigen

,

en den voorzittenden Burgermeefter te begroeten , van wien zy met groo-

te heusheit werden ontfangen. Hier op de reede leggende , en afwach-

tende wat de gelegentheit van tyden en zaakenzou verehTchen, ontfin-

Tyding gen Zy 0p den zeften van Auguftus tyding van een Moedigen veldtflagh

,

vddtfllg op den negenentwintigften en dertighften van Julius , tuflchen den Ko-
tuffchen de mn'g van Zweeden ,

gefterkt met den Keurvorft van Brandenburg , en

PooTcï

neD
den K°ning van Poolen voorgevallen , in welken wederzydts veel volks

zieAitzje was gebleven. Daar op volgde eerlang f een tyding , die men liever hoor-
ma xxxvi.

je ^ datwas de heerlyke zeege, doorde Venetiaanen, indemaandtvan

I174" Junius *, op de Turken voor de Dardanellen bevochten. Over deeze over-
Va,ld '°-

winning was men te meer. verheught om dat'er eenige duizenden Chriftc

d"rVenè-
8

flaaven door werden verloft. Weinig daagen daarna werdt de Nederlandt-

tiaanco. ^Q v j00t ^
die hier niet lag om vyandtfchap te pleegen maar voorte-

•iéfal' koomen, door een fchrikkelyk onweer gedreight. De Viceadmiraal de

+ »?c^«f. Ruiter hadt zich teenen daagef naar landt begeven, om iet van gewicht

te bezorgen. Doch als hy tegen den avondt weer naar boordt zou vaa-

vrrfchrik- ren, zagh liy de lucht zoo ontftelt, dathy ,
volgens zyn weerkunde,

keiykccn
n^c jrCraacjen vondt van landt tefteeken. Korts daarna borft hetonwe-

rnSlgSder liit. Daar viel 'savondts ontrent ten acht uureneenvreeflelykedon-

tw& derflagh in zyn fchip , met zulk een eebalder
,

dat elk de hairente ber-

««• ee reezen. Eerft floeg de donder in den top van de groote braamfteng,
b

ea
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èn viel zoo nederwaarts vanhettuin-ofhombergatdergrooteftcng, rondt- i6c$
omdefteng, tot op het eezelshooft

, (dat's een halfrondt blok met een in-
keep boven op de maft, daardefteng werdt ingezet) wel een kabels dikte,
en ging zoo rondt naarom laag, gelyk een kabel wordt geilaagen , tot op
twee plaatzen door degroote ree, en door het zeil, als of 'er met koe-
gels was door. gefchooten , verbrandende het zeil op verfcheide plaat-
zen. Das floegh deflagh vanboven tot beneden, jaa tot in 't ruim, met
zulk geweldt

, dat het^kruidt fcheen aan brandt te fpringen. Een deel
van 'tvolk ftondt verfuft, cn fcheen meer doodt dan levend, en van de
tweehonderdt mannen , die in 't fchip waaren , werdt niemandt befcha-
dight: ook waser niet een fchip in degantfche vloote dat fchaade leedt.
De Ruiter hieldt dit voor een wonderwerk , tot een vqrfchrikke*

Jyk teeken van Godts groote kraeht , en een bewys van zyne goedt-
neit, in 'tfpaaren van zoo veele menfehen. Ontrent deezen tydt lieten Ordrcaao
de Heeren Raadenter Admiraaliteit t'Amfterdam aan den Viceadmiraal
de Ruiter door een 5

brief , den vierentwintighften van Auguftus getec- verbiedende

kent, weeten, dat hy gem uitheemfche koopvaardyfcheepen, 't zy van J

Ile

waar die moghten weezen, (behalven d'Engelfche of Deenfche) Binnen
of buiten y

s Landt

s

, op eenige reeden onder Jtyn Admiraalfchap of be-
jchermwg zoude aanneemen : maar dat hy in zee eenige Engel/the ofd'Engeifdbe

Deenfche fcheepen aantreffende, die onder zyn gezeljïhap zou outfan-}^^-
gen

,
en befchermen , tegens alle en een ieder die ze zouden willen be- fchcrmcnf

fchaadigen
, zonder onderfcheidt : en ook zonder zich de befcherminge

van eenige andere volken aantemaatigen. Dit was volgens de befluiten
die hunne Hoogmoogentheden de Staaten Generaal op den cerften vanMaart

,
en den negenden

,
en achtienden van Auguftus dezes iaars haddengenoomen welker aflehrift den Viceadmiraal met den brK

d

^ aaien d TT Ad
?
tdit dcn L Admiml, enden and^TvS

cTat men fefe^ĝ ^ De Heeren Staaten verftonden,dat men d Engelfchc en Deenfche koopvaarders moft befchermen vol

Kromt'!
CCT ,ltW1,^hfte^ van 't Wêverbondt metIW J

«SST. *3R?®a25!5f!3
onder gebiedt va ffifi^-'?^^ '

meC ee» S^ot. lÏÏBL

Mrfmvylwerd
j van weegel ZE£ffZf^Z^£3^Maaten Generaal door hunne Gezanten de Heeren ci

*•

landt FnvUriL „,„ r> n- ^'f
nrtn ae «eeren Uodert van Shnge-

•»teS»ïbZ£?2&' f
ITdeHtt*m

' «JohanYsbrandts, met

«adÜ»3 '"r",
dc" Koni"g va» Zwe«den t'Elbing over een v^h

'tvvek meiti Ta^T* V*«***»V Sehand*- Dit verdrag!, t , «Èf
fti lt / '

d°°r £ ^««^ vloot
, die voor Dantz k !g4

ondeSayl « Sf
VO°rtFd,:cven

-
werdt den eerften van September,

van
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t£c6 van'tElbingfche verdragh, hoewel het volgens den laft en 'tberichtfchrift

\z,cAtt- der Heeren Staaten was geflooten 4 , noch eenigen tydt opgehouden. In

^ema dit'beloop der dingen hadden de Heeren Staaten , toen ze willen dat hec

"so.' verdragh met Zweeden op het punt van fluiten ftondt
, goedtgevonden \ ,

•fxiseft. dat men den L. Admiraal Opdam met dertig van de zwaarfte fcheepen

Jcrdtmct zou t'huis ontbieden : doch dat hy den Schoutbynacht Tromp met twaalf

d«ng van ^er lichtftc fcheepen tot nader ordre op of ontrent den reede zou laaten.

JcheeTen De brieven die deezen laft inhielden quamen in 't begin van Oktober f
t huis ont-

cjcn l. Admiraal Opdam binnen Dantzik ter handen. De negen Deen-

Uoaób. fche oorlogfcheepen met hun galjoot vvaaren eenige daagen te vooren t

•t vertrek ^oor den Koning van Denemarken (die , meent men , geen genoegen

f'he^chee"- nam in 'tglbingfch verdragh) op ontbooden, en naar Koppenhagen ge-

Pen - zeilt. Hier op heeft mendenzeften van Oktober demeefte landtfoldaa-

t *5^>-
ten f

voigens den laft der Heeren Staaten , op de twaalf blyvende fchee-

pen verdeelt, en drie-hondertentachtig man , die men op de gemelde

fcheepen niet wel kon bergen, met goedtvinden van de Regeerders, in

de ftadt gebraght. De L. Admiraal Opdam werdt voor zyn vertrek , van

ftadts weege , met een zilver lampet en bekken van zeshonderdt ryks-

daalders befchonken. DeRaadtsheer Schraader en de Syndicus Vincen-

tius Fabricius deedenhem uitgelei , hem brengende , door drang van heus-

heit, in een overdekte ftadts floepe naar de fterkte WyfTelmunde, daar

zy hem, onder dekfel vaneen ontbyt, meteen trefTelyke maaltydtver-

DeHoi- eerden. Tegensden avondt quamhy aan boordt, enmengingftrax*on-

vioifatt der zeil. Naa 't vertrek der vloote werdt ook de Schoutbynacht Tromp
TaTüï" met de twaalf naagebleve fcheepen t'huis ontbooden f :

ook braght men

•Ï2«ï d'overige landtfoldaaten binnen Dantzik
:(:

; om de ftadt met deeze by-

+ 9 oëtob. ftandt , die in all's in ontrent dertienhonderdt mannen , altezaamen mus-
$iyoa*. ^ettiers, beftondt, te meer te verzekeren. Dit volk bleef hier tot nader

ordre , onder 't bevel van den Heere Pieter van Petcheval
, Quartier-

meefter Generaal van de legers der vereenigde Nederlanden, Wachtmee-

fter en Kapitein van de lyfwacht der Heeren Staaten van Hollandt:

dieindewiskunft, en fterktebouwing, zeer ervaaren , de ftadt Dantzik

ontrent de verfterking haarer veilingen noch te ftade quam. De L. Ad-
miraal Opdam -quam den dertienden van Oktober met de meefte fcheepen
ontrent het Draakerriften anker. Doch de Viceadmiraal Pieter Floriszoon,

en de Kapiteinen Adriaan van den Bofch en Evert Antoniszoon zeilden

hier aan den grondt. De twee eerfte raakten 's nachts weer vlot. Maar
om van den Bofch te helpen moft men al't gefchut en 'tfcherp uit zyn

De Ruiter fchip lichten , en zyn ballaft lolTen. De Viceadmiraal de Ruiter, den
te Koppen- yojgenden dagh voor Koppenhagen gekomen , beeafzich, door laft van

14 o#**. den L. Admiraal , naar de ftadt , om te zien ofhy daar ook vier ofvyfka-

bels ,
voor de fcheepen die te Dantzik waaren gebleven , kon bekomen.

Dit moft hy aan d'Admiraaliteit verzoeken, maar hykon zenietbekoo-

iiëottob. men; want men moft het gaaren nocheerftfpinnen. Te dier tydt { ging

dSo" W den Koning begroeten, en werdt zoo minnelyk bejegent, dat hy ver-

ning.° zet ftondt, en zich verwonderde over zyn Majefteits heusheit, en ge-

De vloot fpraakzaamheit. Den eenentwintighften zeilde de vloot door de Sondt,

^ac

cer
maar het werdt zoomiftig, dat men de fcheepen naaulyks met fchieten

en trommelen wift ky een te houden. Daarna hadden ze in de Noordtzee

ongeftadig weder, naar de tydt van 't jaar en de gelegentheit van 't ge-

weft: dikwils met hagel en iheeu; jaa 'tfneeude zomwyle zoo dichten

dik, dat men elkandere niet kon zien. Tuflchen Schaagen en Harthals

koo-

Sondt.
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^r^',.,
beg0ft

J

de Win^' ffletd^fneeujacln, uitdenZuidtooften x6,6

trmKlS„S 'Jfc
bui

r
kl

,

0Uweil
,

0P de ™* brengen
,
en

ter m ddemacht zagh men een fchip veel vieren opfteeken , en men hoor-
d"'

a Lde het meer dan eens fchieten, tot een teeken van noodt : maar doordong ftuimigezc grootenwindt> cn
.

tdikwccler) Iladt me
„™°

min Tl!°*
b>' K k°°men

•
°fhet tc bclPcn '

D°ch daatna verftofdt
'

mcndarhetKamtemJanvanKampenwas, voetende het fchip Jaarsveïdtvensfokkemaft en boeghfpriet toen over boordt viel, enaan wien Kan
t'

tem Va„ denBofch den volgenden dagh een looze groote fteng enSs-zedsree overgaf, om zich te behelpen. Door dien itorm vverdt de vlootzeerverftromt, en men mifte eenige fcheepen , die daarna noch terecht& D;Verftc
?
daghofnachtvanNovcmberquamdevlootvoo Dcïlootlandt en de Ruiter liep

, toen- hy 's morgens het gat van 't Vlie zocht viL

11 „ u" '

gWOt gevaar van
'

l fchiP tc verliezen. Want by deerfte

ÓntrfnrT
m
7 ' TT" lweerende «* by de witte ton , makte hy De Roit«ontren deniZuydtwal .toen 't waater al aan 't vallen was , aan den grondt , '^ t?„T

en ticlnp Itiet zoo hardt, dat men 'tquaadrfte vreesde- doch 't raakte T"l

'°T

ten anker. Daarna zeilde hy meer inwaart tot voor de Sloot een enne „

JchSen
an d'°°ft2yd

f
Va'^lielandr. HieroveLfhem ^vensan^e

ïfl'. ontremden avondt een zwaare ftorn, uit den Ooftnoördt- Swaarfooiten. D,tonweer. dik van fneeujacht , deêgroote fchaade. Hy liet m*-™?uitgevaar zyn plechtanker vallen , en zagh 's anderendaaghs tien fcheepen, die van hunne ankers waaren gefpoelt, regens den grondt zirren.te weetcn de vier oorlogfcheepen van de Kapiteinen de Lao,\tr W
Schatter, enSwarr; vier koopvaarders eenOnZdff l

P1 j'
WCerS '

galjoot dat al in den grondt was M^ '
i , ,

fcllvaarder
,
en een

ge fchaadete lyden rlXdam^
Eem niet langen De TuShe I Seko

,

omen
'

tcdm cenig^n tydt 2o veë Sin' H n"^ rooffcheePen hadden (

dat de Hecren Sraaten TcJrltZ at v-
ko?Pvaa'd«s genoomen,

voor den 3ïï£ wwlffiS ?«•
Vlceadmi«al de Ruiter „och

trenr zoudenv£?^^We». K^ixofda£on-il^
te verrichten, van nood™

m
8f

vallede Kmter meerder maght, om iet""'
aamfcheoo^^™^ tjtZf? «""«fc^S*zonder merkelyken ondienft van L J

f ?.* j*" 20ude hy Odien 't

kon gefchieden) de zelve voor 1 "l
7llebbe

l

,de koopvaa/dyfcheepen
moogente voegen. Hem werdt bS IT^ by bet es1uadre ver"

•n 't voorleeden jaar in dJn lt !^ datly°P d«ze tei2c
, gelykook OtiKof

7-ee was gefchiedt dé vba vn^T
33T BarbaryC en de Middelandtfchef

WüdtvandevöorfteS tfde K, ^ V°eren
' de Commandeur de """W

°f bezaansmaft S ' T*'? Pietervan Braakel op de kruisfteng

^ecgen ópTenelf^ M
rl

ï
mdert bet befluit en d'aanfchryving

,
des?

di = ^ahltop 01 e",^
113"^ V0

°td
l
n

Jaa" S^oomen /en fedaan

,

ccadmiraal de Rnim
actdentoen, opzeeker vertoogh van den Vi- hctv°eren

geftelt, ooedJ ,

l,itdennaame van den L. Admiraal Opdam voor- ï
r v,»n

Ldam b^hoS^ V
aUen K^ltdnen °"der den Zceraa^™ Am- ÏÏS.

fchryven en tebeveeie» J
C
.

rm
> van verwarrinS en onorde, aante- l"

c^veeien
: dat memant zich zou vervorderen op zyn on-

^
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1656. derhebbendt fchip eenige bovenvlagge te voeren,

y

t zy in bevelofander-

fins ,
uitgezonderdt den Viceadmiraal de Ruiter op de groote fieng , den

Schoutbynacht Tromp op de voorfteng, en den Kommandeur de JVildt op

de kruisfteng : en dat voorts alle andere fèinen met wimpels zouden worden
gedaan. JVyders dat ook geen andere vlaggen , achter of voor op den

boegfpriet , zouden worden gevoert , dan die van 't Kollegie ter Admi-
raaliteit

, ofdegewoone kleuren der Generaaliteit , oranje , wit en blaau,

ten zydat degelegentheit vereifchte dat men een bloedtvlagge zou moe-

ten afwerpen. Dan niet tegenftaande dat befluit, aangaande het voeren
der vlaggen , heeft men naderhandt , in de bezondre toghten van kleene

vlooten , ofesquadres , eenige Kapiteinen toegelaaten, de vlag van de voor-

fteng , en van de kruisfteng te voeren ; voor 200 veel zy d'ampten van

Viceadmiraal, of van Schoutbynacht, op die toghten zouden bekleeden.

Laft, aan Den Viceadmiraal de Ruiter en d'andere Bevelhebberen werdt by 't be-
de Ruiter richtfehrift van de Heeren Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam , den

aangaande eerften November geteekent, onder anderen bevoolen, dat zede fchee-

Tan^vreem" Pen vaI1 a**c Koningen
.

Priiïfen
,
Moogentheden en Republyken , die

de fcheepen. met den Nederlandtfchen Staat in verbondt, en buiten vyandtfehap waa-
1 courtofe. ren t

met ai{e beleeftheit 1 envriendtfehap zouden bejegenen , zoo veel

behoudens 't ontzag
2 en de hoogheit van den Staat zou konnen gefchie-

fchermen den : datze de koopvaardyfeheepen , onder den Staat van Engelandt , of
der Engel-

iiet rvk van Denemarken , behoorende , wanneer die in zee by hen mogh-

ütenfche ten koomen , zoo lang als ze met hun een kours zouden zeilen
, tegens

dcr°en

Vaar" a**c v)'anden zouden befchermen ,
op vertrouwen dat de Nederlandtfche

cren
' koopvaarders het zelve van d'oorlogfcheepen van die volken zou weder-

3 Diligen- vaaren. Dat ze met alle moogelyke vlyt en neefftighcit\ tot herfteHing

"zyn lafl ,
van de fchaaden ,

die d'ingezetenen van den Nederlandtfchen Staat eeni-

aangaandc gen tydt herwaart door d'oorlogfcheepen der Frangoifen , uit de havens
te^f^van'Provence (dus luidt het berichtfehrift) opvrybuit -vaarende, waaren
dVhaïcns

11

aangedaan , alle zoodaanige fcheepen , die ze in de Middelandtfche zee

ïe"

P
vr

Ven" wouden konnen aantreffen ,
zouden veroveren en opbrengen : mitsga-

buit vaarcn- ders alle fcheepen vaarende op laftbrief4 van den Koning van Portugaal

,

d
Aan aan-

en a^e anc^ere °P d'ingezeetenen van den Staat roovende, 'tzyvan waar
de d" Por- die moghten zyn: daar onder gereekent die van Barbarye, als naame-

Ks^en tyk die van Tetuan
»
Algiers

,
Tunis en Tripoli, buiten de krygsvloot*

and^e ', in- van den grooten Heer van Konftantinopolen
, 'tzy dan waar ze diezou-

Tarkfchc'
den konnen opzoeken, bejegenen ofbetrappen 6

, zonder onderfcheidtvan

roovers. plaatzen op deeze zyde van 't rykvan Kandie gelegen, (alleen die van
^commtf- Saleé uitgezonden:

)
pleegende daar in zoodaanige vlyt, zeeman- en fol-

^D'arma- daatfehap , als hungezaamentlyken elk werdt toevertrouwt. Ook werdt
de. hun belaft , dat ze in 't bejegenen van eenige esquadres van Koningen

,

(tm*** Pnnfen '
en Moogentheden , met den Staat in verbondt zynde , zorg-

vuldelyk zouden vermyden eenige beveelenvan de zelve t'ontfangen of

t'achtervolgen : en ook niet gedoogen
, voor zoo veel hun moogelyk

was te beletten , dat door dezelve aan d'ingezetenen van den Staat eeni-

gen overlaft werde gedaan. Ineen naaderordre, den zeftcn van Decem-
ber geteekent, werdt de Ruiter en zyn krygsraadt maght gegeven, dat

ze , geduurende 't kruifïèn op de roovers , ter bequaamer tydt zouden

moogenonderftaan, of de Grootmeefter van Malta ook raadtzaam zou

konnen vinden ,
eenige galeien , onder billyke voorwaarde van deel in

den buit, by 'tesquadre der oorlogfcheepen te voegen, om iet tegens de

roovers van Tripoli t' onderneemen : doch dat ze
, geen waarfchynlyk-

heic
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Htrt'^nZ^/
r°e

,

te

^
0TC

'; •
dat "iet 20l,d£n 0»dcrftaa«-

Staats, Cel m
1 A

,

mftcrdam hadden -"eermaalcn aan de Hcc- *
"

£nd7m^C
en«aalgcldaaght over den overiaft der Engelfchen, poo-

neTr'Z
SPaanf^e fn M.ddelandtfche zee de NederLlndtfche felice-pen t onderzoeken

f: doch nadien daar geen bcfluit op volade hebben t«tze emdclyk zeekre geheime ordre beraamr , den derden vanlNovembergeteekent by welke werdt belaft, hoe zich 's Lande Kapiteinen teeens „S^k
cheepen wtlden onderzoeken, zouden dragen: re weeten darvP L Admirlali-

het toonen van zeebrieven
, vrye doorvaart voor de koop^aXC

pen zouden verzoeken: dochingevalvanvveigering.endatd'EnJlfchen *
£& Meepe

" 2°ud/^villen aanhouden, opzenden, ofalle goede en £ÈS-daar uitlichten zouden ze hen by alle moogelyke middelen Baar van
kh
!
ttl'c'

afmaanen
,

en de Schippers
; belaften* zulks nietVgedoogcn EfT"a tngeiichen daar op aandrongen, zich gelaarcnde geweldt f te willen j°Xaar-

£T o'd'e^Vr
11^" 26 0okdW^ voorbereiding leJtoeJftlng

KnvoW,
Ylehu" aaMU'ge«dealle onheilen

, die daar op zouden moo-
z'^"""

ttn alfanderen Un- Tl"8 ^T te k°nnen dftt'W» toclaa-

maar aan ^ J ? ^ l
6^,6 : en ed,ter »'« konnendé verwerven,

ri"" de
,

Zyclc df Engelfchen eenige daarelykheeden
f gcplceght wor-dende, zouden zede zelve mergelyke middelen kradnelykftegengaan I«*Mren hu n geweldt t naar hun niterfte vermoogen beletten en afweeren, zonderSi».veraer te vervolt-en

: betrachtende in zoodaanigen geval d'eere en achroaarheir
i- van 't Landt

, en vermydende van huhnc zyde aanleiding «fi-

1

dat hunne Hooamooaentheden'7
Admirallte,tt A

,

mftCTdam verzochten,
d« bekrachtiger offenldre orH^f

^ g0edtvinden zou-
^n de Provinciën ovemenön^

°

rdre^f6"- Doch het gefchriftwerdt '

"

te ftellen Middelerwijl u
Viceadmiraal de Ruirer ter handt

j

«cl, GezantIr H.7 «r
g bencllt Vailden He«« Willem Bo-

land ofdiever M« r6""1 7™^' dat Vtankryk en Enge-

vaarr enS
1T^TT1

'
lldmelyk l™dM™ •

om de »«- SS"8"

''«vermeide eet ' f
la"d

?
rCn "«binden: dar Engelandt

regelva„S^. Van t0"derz°ekenderfcheepen, en Vrankryk den

't werk zouftcSn rs
mah

c
n de ^dere» van den -vriendt verbeurt, in

te aan d'eene 2vd
'
" 1C gat oorzaak tot eenige bekommering. Menduch-

metd'Engelfchen in J."
™en

'
,

zich naar die geheimc °rdre draagende,

IJl. Boei.
ccn'8gevecnt

. en tor meerverwyderingmog]litver-
° val-
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i6<6. vallen ; en aan d'anderezydc hadt men noch hoope, dat men met den

Protektor een zeêverdragh zou maaken , en by 't zelve tegens het on-

DcHcercn derzoeken der fcheepen voorzien. Derhalven hebben eindelyk de Heeren

vcden'dc" Staaten aan de Raaden ter Admiraaliceit bcvoolen
, dat ze de gemelde

geheime or- ordre zouden intrekken. Daar verder opvolgde , dat ze die door den Heer

wekken
Koevorden den Viceadmiraal de Ruiter , toen hy al in Texel was gekoo-

men , weer lieten afeifchen. De Viceadmiraal gaf die ordre ongaarne

over. 'Twas hem ten hooghften tegen de borft dat hy , als metgebon-

de handen in zee gaande ,
t'onbehoorlyk onderzoeken en aantallen der

koopvaardyfeheepen , onder zyn befcherming zeilende , met goede oogen

zou moeten aanzien : en hy hadt zoo veel yvers voor de vryheit der

zeevaart , dat hy , noch ten zeiven daage toen de geheime ordre , boven

gemeldt , werdt ingetrokken , den volgenden brief , met een zeemans

llyl gefciireven , aan de Heeren van den Raadt ter Admiraaliteit af-

zonde
Edele Moogende Heeren

,

brief*»? d*
^e êer ^oevor^en

' ^- Ed. Moog. Gedeputeerde ,
heeft my genoti-

Kzztenicz*ficeert , dat haar Hoog. Moog. hadden goedtgevonden de fecrete at~le%

Admjraali- van den derden November, aan my voor ons esquadregegeven , weder

ftêrdamT in te trekken:
3
1 welk zeer vreemt is, en voor 's Landts Dienaars en

aangaande fildaaten ondraaghlyk. Want wy zullen op d'eeneofandre tydt eengroot

kender'gc- affront lyden , tot groote fchande van onzen Staat y en alzoo zullen wy
heimeer- onze koopluiden en onze gemeente voor eerlooze fchelmen uitgemaakt

%
C

De gehei.
worden. Want niemant kan zoo zyn konvoy befchermen. De minjlevan

'me ordre. den Staat van Engelandt zal ons zieken t'affronteeren , en onze fchee-

pen tot haar contentement vifiteeren, en dan op de minfte pretenfie met

Xfen
de onze koopvaardyfeheepen doorgaan

, en ons noch voor Jangats \ uitlac-
°e,en

'

chen : dat voor eerlyke Dienaars van den Staat zeer droevig is te ver-

draagen. Ik wil verhoopen dat haare Hoog. Moog. een andre refolutie

'mllen beraamen, en ons ten fpoedighfte ter handt doen koomen. Wy zyn

met ojtze fcheepen volkoomentlyk klaar om met den eerften bequaamen
windt zee te kiezen. Hier mede afkortende ,

blyve
, Edele Moogende

Heeren ,

U. Ed. Moog.

in rexei den uitenden Dienftwillige dienaar
van December 1656.

Michiel Adriaanszoon de Ruiter.

De Raaden ter Admiraaliteit deezen briefontfangende , vonden niet goedt

eenig naader befluit van hunne Hooghmoogentheden te verwachten

,

maar beflooten , den Viceadmiraal de Ruiter met een' brief bekent te

maaken, wat hy, in zoodaanig voorval , boven gemeldt , ontrent d'En-

gelfchen zou doen of laaten. De laft , die hem hier werdt gegeven , quam

genoegzaam met de geheime ordre , die men hadt ingetrokken
, overeen

,

gelyk uit het affchrift van den brief, die hem in Texel werdt toegezon-

den, enhiervolght, is afteneemen.

Erentfefte, Manhafte, vroome, difcrete,

Brief van Op u.l. Miffhevan den zestienden dezer hopende maandt
, bydeweU

m Admi" ke u. /• alsnocb inftantelyk zyt verzoekende , omme te weten hoedanig

ht™ t'Am- u / zich zal hebben te comporteeren in V bejegenen van d'Engelfche

dcRuterr oorloghfcheeben , die uwe byhebbende koopvaardyfeheepen op een onfaU

foen-
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foenlykemaniere van doen zoudenwiïïen rechercheren

, aanhouden
, goe- l6<e

re/a beren dat de aiïe, „. I. dienaangaande hier bevoorens ter handt
hoc

,

h' zi<:h

om zoor als noch opgehouden te worden , om gewichtige redenen daar "cnVil" E'"

Zl Ttde
'J

e *** t0t mch toe daar * trmciPak 'Z; „ader fö&Tenhebbengedifponeert. Maar op dat u. I. mitsgaders^ KomlalZ^^de Wildt ende andere Kapiteinen tot u.l. esquSdrefpekteeZTiZ ïï^'rm zullen mogen weten, waar na hun involgemeltioccaZt ^ 'utr en
,
hebben wy

, aan de eene zyde ons verplicht ende eenogen vindende& veeltn ons u, oprechtelyk te frefteerei hetgunt%an%™Ze hhe Traclaat -Van vreede, tufchen den Heer 'Frotektor va)i deRepl 5°^°'
blykevan Engelandt, Schotlandten Trlandtter eenre, endezen stat^^ter andere zyde gemaakt

, ü belooft, doch ook wederom daar tevens de °J
Ó' fchK '

goede tng^eteuen dezer Landen ƒ aan de andere zyde te confiZren S."""

t«7tt
e

l l^J00" deZthe daartmeM"ie», onvlminderttgunt by haar Hoog. Moog. op 't voorfchreeven fubïecl moihte werden

Zlu l T TSgferS de T0rmmde Kommandeur en de Kapiteinenvan». I esquadre bejegenende eenige Engelfche oorloghfcheepeninZ,
'"gevolge van 't dertiende Artikel va«>t%oifclreJeTraaLta%dezelve alle behoorlyke eer en vricndtfihap nilt bewyzen, 700 met flrykenvan vlag ofte marshals, alshetlatendoenvan eenigeeerichooten naar
gelegentheit van de plaatTen, en de conditiën der fcheepen, dienrefcmtreert moghten werden \n des inftantelyk verzocht worde de tZ'neraale termen uit exhibitie van der Schittere„ r„lZ; ' &
ten, mitsgaders der zeiver vcdaaneofté ff1 ™ebr>™enenpaspoor-

'mmmm
ren: niet twyffelende ofde OpperiZfden tl

mndtlykeba™nentevoe-
»en van zodanige te beic^ A^"' ÏTM?dem't °fte

tentement
,
Jyk de ZïvZSet de Her TrlZf^' Cm'

ders de Raait zoo van Staat at tZ Ja " r
r

.

reteke°r
. teitsea-

maaken van >t ^ftlvwTrrtïlflLfT 7* '
tzeJtrt het

genoomen hebben, ionder ooit £Th*S%T?ï c°rMement
molefteren, ofretarderen

, by Twilk ^ni^Zrt'
hMen d°™

den: ten welken eynde u. I. L^ZZ^Jff*^ 1** *"»*-
vermyden van eenle toederen dlL

allee'1
,

z'ch
,

z
f
l vermyden

,
en doen

hebbende fihip ^K"'i£** ,*/fAf'f
fe&r«*. '» «

ofte eentje ProtikieJZl ïï.'
ofte gedoogen geladen te worden,

ten h fJTA l A ftelate» gebieden aan eenige febee-

Traaaat inZ
d'emghten™- tegens hetvoJfcLeevi.

*ST^7^Wa7* W"/W
{

r
f
W'. «™ eenige havenen van

*»»«ar oïk z fk7t T-
behof™de> zouden begeere» te voeren;

vermoeden eenL v * t
^Mzulks "Ues,booven onze verwachting en

fcheefen, zondel ^TZ^T' °fte KaPiteinenvan zoodanige oAg.J / naer re/pekt te dragen aan bet voorfchreeven Travaat
O 1

mts-
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1656. mitsgaders depraktyque van haare Overigheit

, hier voorengeallegeert
,

'

zouden mogen pretenderen de oorloghfcheepen van dezen Staat te vifi-

teren , volk , oft ietwes anders daar uit te lichten , de luyken der koopvaar-
dyfcheepen te openen, bejloote brieven , kiften ofte kaften optebreeken

fcheepen aan te houden , goederen uit te lichten
, ofte , onder opgeraap-

tepretexten , de zelvenaar Engelandt op te zenden, zalu. I. by alleci-

'vile middelen de ^elve daar van afmanen , als
,
volgens verklaringe by

haar Hoog. Moog. refolutie van den eerfte Martiilaatftleden, ftrydigh
wezende met hei principaale ooghmerk van 't geconvenieerde in het

11, vi, xviii, xxi, en xxv. artykel van tmeergemelteTraflaat ; hunern-

ftig verzoekende , daar tegens niet te doen , ofte laten gefchieden , met
verklaringe van ^oodanige exceffen en exafïien

, tegens devoorfchreeve

,
ordre enpraktyke , niette komen ly'den, ende noot-^akelyk te moeten tegen-

gaan : maar of, diesniettegenfiaande , daar op zoo ernftigh wierdë
aangedrongen , dat ^elfs door eenigefeitelykheit, in d'eene oftfandre ge*
legentheit , eentge der voorfchreeve Kommandeurs of Kapiteinen haare
exorbitante actiën zouden trachten uit te werken , zal u. I. en de ander

é

Officieren ofte Kapiteinen van u byhebbende esquadre
, ingevolge van

hven Tni
haar Hoo$- Mo0&' refolutie van'den 10 Augufti i6y 4. endenvoet federt

' gepraflifèert, en by haar Hoog. Moog. geapprobeert
, tegens zoodanige

onrechtmaatige tentaten en overlaft , haar refpeflivelyk mogen en moe-
ten couragieuslyk enmannelyk defendeeren, met zoodanige middelen als

zyby der handt gullen hebben, mits vooral wel bezorgende dat' van de-

ze zyde geen oorzaake tot quaade bejegenïnge werde gegeven
, ofte

voor afiet werde getenteert , 't welk tot onhift moghteflrekken. T>och
by zoo verre u. I. moghte komen te vervallen onder 'tgeweldt van eeni-
ge kafteelen, ofte maght van fcheepen in Engelfche havenen

, ofte in
zee bejegenen de hooftarmade der voorgemelte Republjke

, en dat , onaan-
gezien het vertrouwen, endeondervindinge diewy in verfcheidè zooda*
nige occajien hebben van gepleeghde civiliteiten, ingevolge van 't voor-
fchreeve Traiïaat

,
eenige excejflve enqueften der koopvaardyfcheepen

moghten werdengetenteert , zal u.l. by alle mogelyke middelen
, inferieu-

ze doch civile termen, intercederen voor de Schippers
, ten eynde de

zelve niet tegens het voorfchreeveTraflaat en werden mishandelt ; doch
u. I. van feitelykheden onthouden , als buiten apparentie zynde 'met u
byhebbende maght, inzulken gevalle, de koopvaardyfcheepen van over-
laft tebevryden, tottertydt door een rechtmaatigh Traflaat de Mari-
ne alles op een goeden voet zal werden gebraght

, van 3
1 welk wy u l.

terftondt daarna advertentie geven zullen; ondertuffchen kan u.l. hier
van onder fecreteffe kopye geven aan den meergenoemden Kommandeur
en de Kapitetnen van u. I. esquadre , omme de zelve te konnenflrekken naar
behooren, ons gevende pertinente advyzen , van 'tgunt dezen aangaan-
de zoude mogen komen voortevallen

, waar toe ons verlaatende , be-

veelen u. I in Godts protektie. In Amfterdam den 20 van 'Decem-
ber, 1656.

HERMAN VAN EWYK. Vt.

*De Gecommitteerde Raaden ter Admiraaliteit ende fhunner ordon-

nantie.

DAVID DE WILDT.

mXxÏT' D
'

inhoU£lt van dit fchryven werdt door deHeeren van den Raadt, met
1191™' een* brief, denvierentwintigftengeteekent, aan hunne Hoog. Moog. ver-

wit-
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wittight. Hier over toonden de Gcmaghtigden van Zeelandt eenig mis- 16<6nK&n:7^tnd£,om,er*aagefyk te zyn dat de Heerenter Admiraalïtett

S

tJÊmfttrdam ordre zouden geven Jtrydende met tordre van den Staat.

u?*» R,ÏÏ
S WCetCnS

'^ meer °P volSde -
°ok hieldt niendatdelaft

aan de Ruiter gegeven den Heeren Staaten van Holiandt niet mishaag-
de. De Viceadmiraal de Ruiter hadt ook laft zich op dereede voor Saleé Laftaandc
te vertoonen, om teverneemen hoe ver de Konful David de Vries her-

Ruucr &c-

naader vreêverdragh, volgens 't berichtfchrift hem gezonden, met denE-aant of Md van Salee hadt gebraght
, en voorts te bevorderen dat het ?

aic(ftelt -

eenmaal moghtworden voltrokken. De teegenwindt hieldt hem in Texel zieMtti
op tot sdaaghs voor Kersdagh, toen raakte hy neevens de Kapiteinen

maxm -

van Braakel, Kampen, en Ooms, met den Kapitein Ysbrandc de Vries HyW
(die eenbezondrc ordre hadt, tot het geley van eenige fcheepen) eerftin

in
fcm«zee : onderzyn vlagen geley begaven zich ontrent tachtig koopvaardy- kS^ÏÏ?

lcheepen, zoo Frans- Portugaals- Spaans- als Straatvaarders. Hv hadt
dcrs -

op de reis veel onweer
, en moft in 't midde van Januarius des jaars

'

MDC Lvii voor de ftadt fint Lucar , ontrent drie mylen van Sibiona of i6c7 .

yupiona, op de kuft van Andaluzie , door ftorm met eenige koopvaar-
ders ten anker koomen. De windt ftak uit den Zuidtweftcn, en daarna zwa.«
Uit den Weftnoordtweften, met een dikke overtooge lucht , zoo op en

l^V>^
de zee ging zoo hoog, dat men, door 'tflingeren der fcheepen, gaan
noch itaan kon, en genoeg te doen hadtom 't gefchut

, maften, en boot
valt te houden. Eenige fcheepen leeden in dit , en ander onweer

, veel
ongemak en fchaade. Kapitein Kampen hadt zyn boegfpriet by de fok
keftarrgebrooken

: en van Braakel zyn voorfteng verlooren. Beide hun-
^ fcWpenwaaren zeer lek, maar 't fchorte boven water. Van Braakei hadt zooveel waters in zyn fchip, dat beide zyn kardoeskXn na

f*g^^ Doel!S;n^ moeten^en
>

dat w
l
een winterreis hebben gphadt:

van januarius met al de fcheepen
, behalven die onderweegen van hem waa komt vo<*

ren gefcheiden, voor Kadix ten anker, en begroette dfftnTm^ ^ Kadlx -

"al S£te\££?^"8<*$«>)*as gedreven. De V.ceadmi-

Celi f„T* r
V Kad'X ' door ordre van de <» Hertoevan Medina H

naar h <> i i °^ ^ï", VerZOcht te fPreeke"- Hy voer daarop J- M«*

Z <tltiekea PTn
°(dC have" van finte Maria, tenNoordtoorten

ziek 5I u,
"
aan «Aroom Guadalete, ofBedalak, gelegen, daar McdinaCeii

»»«
'

heJ?A
n°& °nthielt

-
EtKl>'ke koopl"id™ en Schipper! befaven zich ".Sfi"*

linecn ^
etwaart

-
om over eenige quaade bejegeningen en mishande-

,

T"«

klaag",,' HiëT"^d K ftót Lukar en te Kadi* voorgevallen
, tefc,,

Amilerdamf 1 i
8 Vlceadmiraal teweege, dar men terftondt twee «"'Bugen,

houden, lTertcn°r
a

n
d>
i
CheCpe

"V
di
J
e * f~

LUCar WaarCn aaT"-tk

en hoffclyk onthaalde na
Harto

g-, d,e de Rmter u.termaate vriendelyk Jta».^
j „naaide, nam hem alleen, en zeidc wteenbriefyan Don i

„"""""

O ? po„
deRu,,cr-

3 Efte-
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Eftevan de Gamarra , Gezant des Konings van Spanje in den Haage,

verftaan te hebben , dat hy, de Ruiter, een geheime lafl van hunne
Hooghmoogentheedcn , ofte van de Raaden ter Admiraaliteit t'Amfter-

dam hadde , en ook een brief aan hem , waar by belaft en toegeftaan

werdt, dat de Koning , of de Hartog , de zes oorlogfcheepen , die onder

zyne vlagwaaren, als hy ze van noode hadde, zou moogen gebruiken

,

om op de zilvre vloot te paffen: en dat ze voor dien tydt in des Konings

dienft zouden zyn. Dit voorftel quam de Ruiter vreemdt voor , en hy zei-

de, dat hy gantfch geen kennis hadde van zulk een
1

laft : dat daar van
in zyn gemeen noch byzonder berichtfchrift geen gewagh werdt ge-

maakt. De Hartogh vraaghde , of hy dat niet zou derven op zich nee-

men, dewylhy, Hartog, verzeekert was , dat zoodanige ordre haaft zou

volgen. De Ruiter antwoordde , dat zyn Doorluchtigheit welwijl , dat

een 'Dienaar van een Koning , ofvan een
1

Staat , zulks niet vermoght

te doen , zonder uitdrukkelyke ordre van zyne Heeren en meefteren. Toen
verzocht de Hartog, wel merkende, dat hyhem zonder laft in datftuk

niet ten dienftzou ftaan , dat hy hun gefprek geheim zou houden , 't geen

b^
e

f

R
a

u

^
crs hy aannam. Den volgenden dagh fchreef hy aan den Hartogh, *Dat de

den Ha*- gunft , daar zyn Doorluchtigheit , door zyn beleeft onthaal en vriendu
togh. . fchaf, hemgeduurigmeè verplichtte , uittermaate groot was : doch dat
*A,Jan

' aan 'tgenoegen, 7'welk Jjy daar over hadde , iet ontbrak; vermits Joy

zich onbequaam achte , om behoorlyke woorden van dankzegging uitte-

vinden : maar dat hy een hart voldankbaarheit hadde , V welk zyn T>oor-

luchtigheit volkoomentlyk bereit zou vinden fzynen dienfte , zoo verre

zyn eedt en de dienft van zyn vaderlandt dat kon en moght toelaaten.

Voorts aangaande de geheime laft daar zyn 'Doorluchtigheit van hadt
gelieven te fpreeken, dat hy zyn antwoordt van gifteren nu fchriftelyk
beveftigde , en heilighlyk verklaarde , nergens -van te weeten , en ten aller-

hooghfte verwondert te zyn dat de Gezant Gamarra zulks hadt over-
Hygaat gefchreven. Hy ging den achtentwintighften der maandt , met vyftien

ï-zciK

adix koopvaardyfeheepen onder zyn geleide, van Kadix t' zeil , Straatwaart
ontmoet in , en twee daagen daarna ontmoette hy tuffchen Gibraltar en Malaga

Sèr
dtCn

^en Commandeur de Wildt en den Kapitein Willem van der Zaan , die
Zaan. zich

, op d'ordre die hy hun toonde , by zyne vlag voegden. Daarna
i Febr. kreegen ze jagnt 0p vvf zeilen , doch daar bykoomende waaren 't

Kryghtbe- Engelfchen. Een der zelve quam binnen vyf daagen van Algiers , en

gaandevicr
vernaalde aan den geenen dien de Ruiter met de Hoep aan zyn boordt

rooffchec- zondt, dat hy met vier Turkfche rooffcheepen van Algiers was gezeik,

AiVrs" gewaaPent met twee-endartig tot vier- en zesendartig ftukken : waar on-
fi,crs

' der twee waaren , die Hollandtfche Renegaaten tot Kapiteinen hadden. Dat
ze gezeit hadden , zich tufTchen de Kaap de Palos en de Kaap van
fint Martyn te zullen onthouden. Ook verklaarde d'Engelfche Schipper

dat toen hy met de vier Roovers t'zeil ging , geen andere van Algiers

in zee waaren ; maar dat 'er noch acht werden klaar gemaakt , die hy
Die hy meenden dat nu al gereedt waaren om uit te koomen. Op dit bericht heeft

^trcfFcn"
^e Viceadmiraal de Ruiter , ontrent de Kaap de Palos koomende zyn

tC

"Feb"' fcheepen verfpreidt , om te zien of hy de roovers kon bezetten
, doch

zonder eenige der zelve teverneemen. Midlerwyl zyn de koopvaarders,

die naar Malaga \ of Alikanten \ wilden ,
toen hy ontrent die fteeden

quam, van hem gelcheiden. Daarna zeilde hy al krui(Tende, zonder noch-

tans eenige roovers aantetreffen ,
naar Yvica, Majorka, en Barcelona,

? Mr > daar zynVolk in 't midden van Februarius zoogroote koude leedt, als

of
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of 't in Hollandt waar geweeft. Toen liep hy voorby 'thooge landt van i6 S 7Toulon naar Korfika

, daar twee koopvaarders van hem afdwaalden , en
itelde voorts zyn koers naar Livorno , daar hy den negentienden met
negen koopvaardyfeheepen aanquam. Hier waaren de twee vermifte Hykomt
iciieepcn weinig uuren te vooren aangekoomen

; verhaalende, dat ze by
voor L,vo£"

een *ranfchman waaren geweeft , maar hadden 't hem ontzeilt Daar ™i t+i
quam ten zeiven daage ook een Lubeker op de reede , zeggende dat hv

Ty
i
li

rgook by een Franfchen vrybuiter was geweeft, die weitwintig fchootetó
^

op hem hadt gefchooten. Hier vondt hy den Kapitein Hoekboot die
lalt hadt van den Zeeraadt t'Amfterdam om zich onder zyne vlag te be-
geven. 'Sanderendaaghs vervoegde zich de Gouverneur derftadt Livor-
no met eenig vaartuig by zyn fchip, doch quam niet over: hemalleen-
lyk alle dienft en behulp aanbiedende , uit den naame van den Groot-
nartog van Toskaanen. Dees aanbieding werdt met beleefde dankzeg-
ging bejegent Daarna gaf hy de Kapiteinen van Braakel, Kampen, en m^.hoekboot ordre, dat ze vier koopvaardyfeheepen door 'tnaau vanMef- De^iKl

ima tot voor den golf of zeeboezem van Venetië zouden geleiden. Hy oort
zelt bleef met den Kommandeur de Wildt , en de Kapiteinen van der

rcheT"Zaan en Ooms, noch eenige daagen wachten naar vier koftelyke fchee- golfvanVc.
pen, met veel zyde en Turks gaaren geladen , die naar 'tvaderlandt wil-

acti
f om

clen
:

te meer om dat de koopluiden tyding hadden dat de Franfche vry- vaarK;
buiters op hen paften. Ondertuiïchen verzaagen zich de Hollandtfche gclcidei>-

Bevelhebbers van water. Zy krengden hunne fcheepen
, maakten ze

fchoon, enfmeerdenzenaar behooren. Den zesentwintighften ontrent Hygaatden avondt ging de Viceadmiraal met de zynen en een Lubeker koon
vaarder onder zeil , en hieldt dien nacht af en **n v j1

P" kooPvaar-

fleS ; 'i

g te

.

blyVen
'

t°
J
tdat ^«buiten-tgevaardefFran-

'

ver, ^ i
gebrask

'
ert

'
indicn hy jacht kreeg op eeniaeroo-

burg fSLS. ^C^ïr^ffi^^f^ JWffmeemngom naar Livorno te zeilen , lo ^
wet fe êeoen va^T . '

""4^
aangehaalt: dat ze hem naar 't clan vanfJSSm 7*

he anderen ^T^t T™**™1* ft«kke«voerde, end.1t

d 1 tt"|P of Franfche bark was, met 2c(tien Hukken , en

fel aade I*lZ™t H ft^"
°P Werdei1 toeÊeruft '

De »-*
in dentln

e
,

een,ëe Franfclle fch«pen, ettelyke jaaren naa elkandere, •»*»«.

ladersSS 2'6"' inzonderlleit^Middelandtfche, aan de Hol- ^„t
daan Z ingezetenen der vereenigde Nederlanden , hadden ce- fï*^\:n%ZZ7:te

T°r
Te"tyde toen de Heer Willem Boree.

,

Vrankryk™ •

G™K van den Nederlandtfchen Staat in "yboir-

achtenfeV jn'?
'

tjaar MDCL
'
waare" alreê honderren-

braght: wcuStt^6 ^o^yfeheepe» genoomen en opge-^fe,
6 &<=ui ïedert noch was vermeerdert met ontrent honderten Vfm H,/>-
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%JS7- tfeftig fchccpen, t'zaamen driehondertenachtentwintigfcheepert

, die de

ZatxT' Franfchevrybuitcrs hadden vermeeftert, aangehouden, geplondert ver-
473- 475- beurt gemaakt, en dat meeft zonder form van pleitgeding 1 Defchaade

SS'*, door geleden, werdt in Hollandt begroot op twintig
, jaa dartig,

en de Hoi- en meer milhoenen, dat is over de driehonderdt tonnen goudts Veelen se

MeïlÏÏus.
^ofden dat de Kardinaal Mazaryn*, die toen Vrankryk

, onder den natm
fideel, van denjongen Koning , meeft regeerde , en eenige andere Grooten zync
j2#4i. gunftel

,

ingen >
hun aandeel in den buit hadden. Men hadt op alle de klagh-

J
proces, ten en 't vervolg der Schippers , reeders , en koopluiden

, geen rechtmaa-

mlxxiu:
U& °*tflaaging «och vergoeding konnen verkrygen , zelfs niet op eeni-

4*. 47- gebelluitenf, uitfpraaken, en vonniflèn^, by welke door den Raadt

lf£m£ ,
^ Koning' en der zeezaaken, werdt bevoolen

, eenige fcheepen
ten. tontflaan. Zoodaanige beveelen, of vonniflèn, hadt de Gezant Boreel

tot achtenvyftig in getaale onder zich: waar op hy tot noch toe met al
zyn vlyt en neerftigheit niet hadt konnen verwerven. Want de vrybui-
ters hadden zoo grooten rug en fteun, dat het onmoogelykwasom tot
uitvoering van eenig

;
gewysde , of bevel t'hunnen naadede, tekoomen.

Ook verhaalt men dat de Kapiteinen der vrybuitfeheepen zomwyle de
Komngklyke beveelen tegens hen verkreegen, aan een kant wierpen, of

Urgent, ftukken fcheurden
;
en dat er niet een Gerechtsdienaar + zoo ftout was

dat hy hun een vonnis van den Raadt dorft aankundigen
, oftegens hen

uitvoeren. Als ook de Koning, op het langduurig aanhouden van den
Gezant Boreel, hadt goedtgevonden , een' KommüTaris , ofGemagh-
tigde, naar Toulon te zenden, om eenige derKoningklyke beveelen en
yonniflên gewicht en kracht te geven , en ettelyke fcheepen t'onrflaan
hadt menbevonden dat de vrybuiters zich niet ontzaagen den Kommifla-
ris uit de ftadt te jaagen. Ook hadden ze den Nederlandtfchen Konfuï,
Daniël de la Feur, omdat hy, volgens d'ordre hem by den Gezant Bo-
reel gezonden

,
de gemelde yonnüTen aan des Konings Gemachtigde hadt

overgelevert, en zocht ftandt te doen grypen, te Toulon
, by klaaren

daage, en op d'oopenbaare ftraat, met waapenen aangevallen pehakr
en gefteeken, tot dat hy voor doodt op de ftraat bleef leggen

'

en ><*ï

£££ kven T naauwer
J
noo

J
d
,

c afliraght. Daarenboven wift men dat onder de
TohT groote fommen daar d'onderdaanen der Heeren Staaten betaahng van
Merker, vorderden

, hondertduizendt kroonen waaren , die uit des Knniimq !Li£
middelen voldaan moften worden

; dewyl dè fchuldt ftSïSffiÈ^Tdie tot zyn Majefteits dienft waaren aangeleidt. En dewvl men ™r*
de voldoening vandie deugdelyke fchuldfingrf^^^
ook de vrybuitvaarders d'uitfpraaken en vonnüTen van 's Koni^s Raadt
en i^«it aan de Nederlanders tevoldoen. Dc^„sS£
ziende dat op de meenighvuldige klaghten

, uit hunne naame aan den
Koning en t Hof van Vrankryk door den Gezant Boreel gedaan, niet
volgde ,

en geen hoop hebbende dat hunne ingezetenen en onderdaanert
by wegen van rechte tot eenige vergoeding hunner fchaade zouden ge-
raaken; ook vlezende, dat Kun lang geduldt tot naadeel van 't gemeen
zouftrekken, hadden eindelyk beflooten

, op dat de gemelde roverven
zooveel moogelykwas, moghten ingebonden, en de voorgeroerdevon-
niflèn en beveelen uitgevoert en voldaan worden , den Viceadmiraal de
Ruiter te belaften, dat hy d'oorlogfcheepen der Francoifen, uit de ha-
vens van Provence op vrybuit vaarende

, die hy in de Middelandtfche
zee zou konnen aantreffen, zou veroveren en opbrengen- en nu kreeg

f&M«f hy gelegentheitom den laft , hem gegeven
, boven gemeldt

f in 't werk
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te fteUen. Hy hadt gdyk verhaalt is, uit den Schipper Kloppenburg l6„verftaan hoe hem de Franfche vrybuiters hadden ienSopiehlLèhan-

*

tebS^T^^^^^^dendaghbégoldoor-tcbrctken
,
zagh hy met de zynen twee fchecpen onder\ eilandt Kor-lika zoo ver hyoogen kon, weldriemylentewindcwaart op, diejachtop l emmaakten, en hy op hen. Doch toen ze ontrent een mvlw a ^ Dctóa%ekoomen, en „och wel twee mylen in den windt van de Hollander^

4*
Degolten ze te zien

, dat ze geen koopvaarders , maar oorWfcheenen
iïch'ïp

voorhadden, en ftaaken ftraks bydenwind, Eerft lieren zehS „e^ueS3&vlaggen waayen
,
want het waaren Ftanfchen , en nu naamen ze die wc *? iderm. Dc Ruiter en de zynen, hen naajaagende , hebben toenfenSevlaggen opgezet De Franfchen hunne bramzeilen, en al wat iJffidocn

;
byzettende, deeden hun beftom de Ruiter t'ontzeilcn, enhyom

zonH^ V^
' 11

-,

H
J !«S«y»e«aM « maakte zyn fortouwen los

,

hvJZ%1 n'
P 1

j
ar<ïl:

A
2eilde

-
De windt woey uit den Zuidtooften , en

omZ d,n ^U1

1
tWC
V?n

-
°°kkrCeS 'V £en g°^ekoelte

,
enquamKin g '

tufch?" G°'g°»^n't eiland Korfika, by de tweeFranfche fchecpen, zonder dat 'er een fchoot ter wederzvde werdt 17

Szeae", 1 aT'
t0

T atT"™'fg^^ynÏpS
nen T ni r v

yl
\
^f^omen. Doch dc Kapkein zond zy-— «•

nen Luitenant
,
dien de V.ceadmiraal aan boordt hielde , en zondt omoen Kapitein, met dreigemenren , dat men hem, indien by nietgoedt-

wiUig woukoomen, aan boordt zou leggen. Toen quam hy ftraks over
«Jndertuiichcn genaakten ook de Komniandcur de Wildt én de ICa«,>.;
nen Ooms en van der Zaan. De Wildt bleef nevens denV.VeX^M

nM j ? ,

aan
'

daar men hem ook vafthicldc Daar

Die is twaarachtie verhaal van 'r „. .

enDraSht er Hollanders in.

fcheepen, gefykK^ÏÏ Vrybuit
"

gifter f heeft Lge eekent en daarna n^?t*6
,

ta zy» daghre-
den ter Admiraaftöt t^al^^efT bnefaa,lde HeerenRaa-1—

.

^ee^
'Tgrootfte voeSên'naam va„T

cle,,K
°Tg van Vra'>^ vereert. 5£fc

tmn„»„
'""ue oen naam van Koningmne f , en tweelinndrrrenrWi.r »™mannen, met dertig metaale, en twee vzre ftnk '

J** ^ ^ g fth«P<*

,

loop laagen acht ftukken d eacwJ , ,?§
cfdlUts

-
Opdenover-dc K„W

fchooten en \™Z , , u
Cn

'

,

en twaalf die twaalf pondt yzers pn^d™

^duhadlellT '
dat?e

,

beide den Nederlandtfche StaatW^ader
,

het rrh;*j ¥ de beze''lfte waaren dievan Toulon VOerett : r>cht deezer

ynocmen Y>Z*?'l"'&
"t '" *™rl"*'j*<>r denBaars vanHoornhadt f**-

*den Koni„"We

na

\
r

^8T bericht uit V
,

ra
S.

kryk
'
dat «eeze fcheepen -S^'

ƒƒ/.
toe«moorden

, maar op koften van byzondre luiden + f-p 1

\.
p*rttcu+



114 HET LEVEN VAN DEN
1657. waaren toegeruft, cn dat een groot perfoonaadje een derde deel van den

buit zou genieten: voorts dat de Kapitein van 't fchip de Koningin een
Ridder van Malta, genoemt de la Lande, al voor veele jaaren de kaa-
pery hadt gedreven : en dat men wel twintig uitfpraaken of vonniflèn
t'zynen lafte hadt , beveelende de genoome fcheepen weder te leveren

,

zonder dat hy ooit hadt willen gehoorzaamen : waar uit men befloot

,

dathy, al waaren 't des Konings fcheepen , als een roover moft aanec-
merktworden. Ditwas de zelve de la Lande , die voordeezen de Ruiter,

2't*t> 17. tc>en hy noch voor Schipper voer ,
gelyk elders is verhaaldt , hadt in zyne

maghtgehadt, en hem, omzyn rullig antwoordt, laaten vaaren. Hier

I

Wond
a5

r" 2aên men nu cen wonderlyk geval van 't beloop en de veranderlykheit def
7 gcy

' menfchclyke zaaken en goddelyke beftiering , met een ongelyke gelyk-
heit. Toenquam de Ruiter, van de la Lande bezet , door noodt geperft,
en geen kans ziende om tontkoomen, van zelf op zyn fchip: nu komt
de la Lande, door dc Ruiter naagejaaght, endoor dreigementen gedwon-
gen , op de Ruiters fchip , en moet zich , ziende met vechten

, tegcns
ongelyke maght, niet uitterechten

, overgeven. Hy liet de Ruiter , om
zyn ruftig antwoordt, vaaren, cn 't was billyk dat men een koopvaar-
der, die Hechts uit was op onnoozele winft , en tot niemants naadeel,
in zyne reis niet belette. Nu kon de Ruiter, aan eer eneedt, endenlaft
zyner Heeren en meefteren gebonden, de la Lande met geen gelyke wel-
daadt vergelden, noch hem met de twee vrybuitfeheepen laaten vaaren,
zonder zich tegen s zyn vaderlandt, cn des zelfs ingezetenen

, tenhoogh-
fte te misgaan : naadien hy, de la Lande , flechts toeley om 's Landts koop-
vaardyfeheepen

, waar hy ze kon aantreffen , aan te taften, weghte flee-
pert, en tot buit te maaken. Al wat de Viceadmiraal nu ontrent hem
moght of kon doen^ beftondt in hem vriendeiyk en meêwaanVlyk t'ont-
haalen, gelyk hydee. Van de la Lande, en zyn lotgenoot

, den Kapitein
van 't fchip den Jaager ,

Ledignak , en d'andre Franfche Bevelhebbers
werdt verhaalt, dat ze in de tegenlpoedt hunner gevangkeniflê deemoe-

Tatwïr"
dig waaren, en op hun fchoonfte fpraaken. De Viceadmiraal de Ruitergaat weer
iiekbencje behoorlyke ordre op de bewaaring en beftiering der veroverde

is r+. fcheepen geftelt, ging met de zelve ftraks t'zeii , met meening om de
Franfche gevangens

, die men op de vier Hollandtfche oorloefchcepen
hadt verdeelt

, en in alles , vierhondertentvvaalf koppen uitmaak-
ten

, t'Alikantc of daar ontrent aan landt te zetten : want het was
ongeraaden zoo veel volks lang tTcheep te houden. Doch hy werdt et-
lyke daagen

, door 't ongeftaadig weder
, en tegenwindt , in zyn

voorneemen verhindert; tot dat hy , den tienden van Maart tuflehen
Tortofa en Barcelona, op de kuft van Katalonie gekoomen, een ftyve
koelte uit den Weftzuidtweften kreeg. Toen befloot hy draagende te

Stank inde houden, om de Franfchen te Barcelona te landen. Want de Hollandtfche

Xht- Bevelhebbers begoften zeer te klaaecn over den vuilen flank , die de
pen. Franfchen ,

door hunne wanhaaventheit , of door gebrek van verfchoo-
ning , van zich gaven

, cn de fcheepen vervulde en vervuilde. Men '

kon 'tby hen niet harden, en vreesde, met reeden, dat de bange lucht
befmettelyke ziektens zou voortbrengen. Ook laagen alreê vier matroo-
zen, in 't fchip van Kapitein Ooms, aan den rooden loop

, eenquaale,
die veeltydts doodtlyk is ,

en geweldig voortflaat. 'T was dan ten hoogh-
Ruire,. ften gevaarlyk met al dat volk langer zee te houden. Des anderendaghs

BatSa! q«am men op de reede van Barcelona , en de Ruiter zondt terftondt den
II Mam. Fiskaal Viane met een' brief aan den Markgraaf van Mortara , Onder-

koning
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^Ktt'wfe^ \

v
f
z°ekende niet

J
alleen verlof om dè Fraftfche K«r.gevangens te loden en te landen , maar daarenboven dat hun d'Onder ^""rf

rd?rars
,

n

bri

:
f

f
t/ougeven; op^^^a^s»

hintóS^T '

.I
3" °^trent °P d€n Franfc«en bodem

, onver-
d"k°»"'s«mderdt moghten vertrekken. Dit verzoek weidt ingewillieht mits datT£ dc

gr
ange

T
S V°°r tien daaSen va" ¥to|ht zou vloreen ~Men braght ze den volgenden dagh met bootsen floepen naar

Jrdnte
°f barke

"'
V" hC" "aar Marfd 'jC voerde^Xch del;^ fcfiT

traniche Kamtemen en hunne Luitenants hieldt menopdeHolIandtfche libcsc,an-

fcheepen. Ten zeiven daage meende de Yit^dn^ltJ^S^^^
te kiezen

,
maai toenzyn boot, en de boot en floep van Kapitein van fr"»m !efte/™fchen

. «och aan landt waaien /begöft dëetewindt uit den Ooftnootdtooften zoo op te fteeken dat de booFs nier
kc° na"

5 Jïï?
k0me

,"- h Ti TrT^^ •
-«r "StaSSSLrug keeren. Hier laagen de Hollandtfche fcheepen twee daaeen en nach-

Storm

gion'd?x
g
d
e

:
aa
;'

A
eorr cees

,
om '?« en '<^f^tn arcc-

grondt. Met den derden dagh nam de windt wat af en de Ruitet beval
"

den K d£U d£ ^ en den
.
en de Ruitet beV 1^

uers, en de twee Franfche pryzen, naar Alikant-r ^ ^.u., j~ i j c" Doms

fl^" .
'
metTan der Zaan

'
noch leggen, om naar de boots en

Jiocp te wachten. Dees' poogden 's naamiddaghs uit re koomen , maartws door de hooge baarc, die in 'tgatging
, onmoogelyk: ook zaghmen de floep van Van der Zaan, toen ze inde baarequam omfm^f v j

ley, hoewelZP^^Z"^^^^ f
re koomende van ïSLfcW^^nte

,

m!^'^ Alikaïfc?
bedankt. rAJikaittau^ZT ,

PP
;

£n Zyne kooP'uidenhooghlyk K
,T'

Hy ftelde met£*^£ÏË£*^ ond«^-4 *

laga een kleene Tutkfche roofbarkfjezichr~ ^
CC
?
ontrent VelezMa-

doot ftike ontroeide De «vJJ T t gezicht, die hy naajoeg , en hem K'wi«ht

'tlandt, d^d^^*^?^r den
,
d°nkCr -^Ichtonder

vondt hem m„r
opdertlen vadem gekoomen

, niet ueraaden <°°fl>"k-

en Sina den lefte, j ? lan§ ,°P' verza
gh z*h van water, M»uga.

^n' koets naT tg der 'tlaandt ™tdezynen weert' zeil, ftellende

d«ghsS v
de Daar °P/olgde weêr ftorm , en 's anderen,

ger en « IkX
Kommande<" de Wildr, en 't Kianfche ichip dc„Ja-

boegfprietteH1

0°P?arderS
;

De WiIdc lladt nachts zyn fokkemaft en DcWiUt

q»yt; ook velnM
geZ

>

dt
'

raakende zïn wa»dc
>

Zeilcn e« a»es 'f**
kleenfte Franfche

7 Zy"
j '

en was den volgenden morgenmetden
d'andcre fchcenen

PryS "
.

baay van Gibralter geloopcn. DeRuiteien De Ruiter

weder, oo dereer^ T ,

cn volgenden dagh, met zeer ongeftuimig ^mt *
' P rCQde vanKadi*- Hier verftondt hy dat de Wildt mafteloos

voor
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1657. voor Gibralter lag , en zondt daarna den Kapitein van der Zaan der-

waart, om hem, zoo veel hy kon , te helpen redden
; op dat hy binnen

De Spaan- debaay van Kadixmoght geraaken. Niet lang daarna toonde de Hartog

fen'ïfchit"
van Medina Celi groote genegentheit om het grootfte Franfche fchip,

dc Konin- de Koninginne , ten dienft van den Koning van Spanje te koopen , en ge-
gintckoo- bru^j-e veeie re(Jenen om de Ruiter, die daar niet naa luifterde

,'

te be-
weegen. De Hartog verzocht dat hy 'tflechts op prys zou ftellen, en
hieldt zoo lang aan , dat hy goedtvondt de zaak met de Kapiteinen

,

daging"
di'e met hem te Kadix waaren, t'overleggen. Men oordeelde gezaament-

daatover lyk , dat het fchip , in den ftaat daar 'tin was niet bequaam was om
gehouden. zeg tc noucjen t

en naar Hollandt gebraght te worden ; want zoo draa
als er een ftyve koelte quam, brak het een voor en 'tander na: zoo dat
alles wel diende vernieut. 'T was ook noch op zyn eerflen huidt , en
'thadt wel dertien jaaren inde Middelandtfche zee gevaaren zonder ver-
dubbelt te zyn. Derhalven werdt verftaan, dat hetverkoopen tot dienft
van den Staat zou ftrekken , en dat men 't fchip , metzyntoebehooren,
ftaandeenloopendewandt, zeilen , ankers en touwen , kruidt en fcherp

,

doch zonder 'tgefchut, op zestienduizendt ftukken van achten zou zet-

v^ko
R
opt

tCr ten
*
Daar WCrdt ftmks negendui2endtgebooden, en men werdt de koop

het fchip. eerlang eens op tienduizendt ftukken van achten. De Ridder de la Lande <

7^pr. die over beide de veroverde fcheepen 't gebiedt hadt gevoert , met den
Viceadmiraal van 't fchip de Koninginne fpreekende, oordeelde, dat het
geen zesduizendt ftukken van achten waardig was, en dat men 't wel hadt
verkocht. De Spaanfchen dienden zich in deezen koophandel van de koop-
luiden Kolaart en de Windt, op welker naamen het fchip werdt gekocht
Daarnaa werdt de Kapitein de la Lande naar 't vaderlandt opgezonden : en
wat laater de Kapitein Ledignak , en 't fchip de Jager , onder 't eeley van

van^n
y
eé-
geenoorl°gfcmP; In dit beloop der zaaken quam 'tgerucht van 'tverove-

mender ren der twee fcheepen in Vrankryk, en baarde geen kleene ontfteltenis

pen'kom?
'T is bvna niet te zeggen hoe hoog de Ruiters bedryf by't Hofwerdt opl

in vrank- genoomen , inzonderheit by den Kardinaal Mazaryn , en anderen die
r

Datwerk
met liem een tyn t00gen -

Men rieP >
dat het des Konings eige oorlog-

werdtdaar fcheepen waaren
,
die men hadt derven aanranden en neemen De Raadt

ge°n1ome
P
n.

de* K™?£s werdt op deerfte tyding byeengeroepen
, om daar over

te beraadtllaagen. Hier was 'tdat zeeker Heer, die men hieldt dat den

fiSf
gCenen di

?
de Hollanders in zee daagelyks aanhaalden begunftigde , een

daar over in
groot aanhanger en gunfteling van den Kardinaal, tegens den Hollandt-

den Raadt fchen Viceadmiraal heevig uitvoer , en met eene zyne ongenegentheit te-

Sg£°" Sens den NederL™dtfchen Staat liet blyken. Hy zey opentlyk , dat de Rui-
Een van dc ter met een vreemde vlagh op te zetten, toen hy de twee fcheepen ver-

vaar^evi.
zi

.

ch hadt ged™agen als een zeeroover
, endathy, met hetnee*

uit tegens" men van des Konings fcheefen ,
zyn Majefteit ten hooghjien hadt belee-

enwiidat'
**$t : dat diefihuldt niet was nittewifchen

, dandoor zyn bloedt 2 noch
men met de te vergoeden ,

dan met zich daar over zoo gevoeligh te toonen als de

SiKen ETMtbeit van Hongelyk vereifchte, en dat men daarom met de HoUan-
Dandre ders mofi breeken. Maar de Kancelier, de Marfchalk van Villeroy , en de

gatnza h
Graa^ van Bnenne'» dic bezadigder en meer geneegen waaren tot zach-

ter. " tigheit, die ook geen deel hadden inde kaapreedery van Toulon
, ftelden

zich tegens dien fcherpen raadt, en verhinderden 't breeken met de Hol-
landers ; naadien de Koninginne en de Kardinaal Mazaryn hun toevie-

len : doch zy konden niet beletten dat men terftondt ordre afzondt,
om , zonder uitftel , in alk de havenen en Landtfchappen van Vrankryk

alle
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gefteidt. Dit ouam In Cr"? P Werdt d
.

at bevcl tcrftoildt in * werk aó4
voor, om dat deKon^n,, !l f*

verccniSde Nederlanden te vremderf7- -

fcheepcnzond laftt^™ °P',e
,

eme"dc
,

a's °f de *tfA*tróS?SL
den gantfchen Staat ^ •<

g
, T da

' "** behoorde « vcthaalen op

eeW™„7
teF",taande

,

hlm aan den koophandel met Vtankrvk meert ™h<,i

tetftondtt^;^

TtXX^di^
men de Staaten Gen^rLl ?

g V?C men kon «"werken was dat

over de toerufting van achtenveertig oorloghfcheep?„ cTdvzeï™kooplu.den en fchippers onder de" handt" bevaafen de lavens vanVrankryk te myden. Ook werdt den Ge7ar,t Hor^lL j r,
V3n

Staaren belaft, Lt hy den Koning
, c» t H val v T j

Ü8m
ffchtmaatigheit van 't beflair znn «m. Vrankryk

, d'on- G«a.,e

f
he fche^en en goeS12 dat a

> & Nedetlandt- EÊT
dat hy daarenboven zyne MatóKir h^" °ntflage" worde" : ^1"^
vettoonen dWetdtaa|elykfzietoOVe^ven T ïï*™
detyen, (ik dienmy L va « dw «o' i

SeJ
eldfaryen

,
jaa möot-

«nige jaatcn h^"*££%^f*fa™ SnkèJ, j „u
'chcepen door de Rnitet verover Ïe„s

de *«*
Staat begaan en geoleeirt rw a„ t i7g j ,

'"gezetencn van den

van zyneMajefteit, niet&^tt,™" ' ^'"g^oofea
>n hun was

, en zonder verm?^
ln
?

1 ftll 'laan
, om zoo veel

MajefteitkongefdÏÏS, zooSCf T d
V„'

endtfcha
P S

"'"ge tedoen, datdevoornn;:r"!!.
OMre te ltelle" • en die voorzie-

den
t , zoo veel moogelyk Zt Z"T^" e

,

nandere uitfpoorighe-
dat mendevoorgetoerl vlmflen ,

gK
",

lneebo»den wo&n ,
op *

voeren en voldoel ^^t^^^ ^grepen was, den Gezant Boreol ,7 ,
'
clmit

•
daar dees laft in be- <Lk„-

gentheit van 'tbeSrN.dT a r l™?^" 1aam
•
H*dc hV • «* gele-

7-onden)tetftondr^ P
t ,

a™eren 'aft hem onlangs te vooren toese- <

dehier,
;

in" bvzvfi J^^"^^^ verzochten verkreegen. Hvvofr ZH

daage weer te hove|a 7»?

'

( \ naa 2y" lanS afweezen , juiftten zeiven ,
1

"e, Holkndtfchetaal, hoewel hy Franfch fprak

,

48- 49- Si.

Jon

lllK I
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l6<7. dat dc Kardinaal , zich , zoo *t fchynt

, geraakt vindende , hem tot

driemaalen toe in zyne woorden viel , doch hy ging t'elkens met zy-

ne reede voort. Hy toonde in 't breede , dat men tot dat uiterfte

,

van de Nederlandtfche fcheepen en goederen te beflaan
, niet hadt be-

hooren te koomen , zonder te vooren den Heeren Staaten kennifle te

geven van de reeden daar men 't op nam , op dat men zyne Majcfteit

daar op hadt moogen voldoen. Hy verfchoonde het bedryf van de Rui-

ter , naar 't bericht dat hy daarvan hadt , en ftelde zyn Majefteit de vol-

gende vraage voor , ofde Nederlandtfche koopvaardyfcheepen , als ze

zn de zee , dat een element is aan alle volkengemeen , vanroovers , die

hen willen neemen , werden befprongen , zich dan zouden moeten laa-

ten neemen en zich overgeven, al waaren zedejterkfte, en onder 'tge-

leide van oorlogfcheepen van den Staat. En of het hun dan genoeg mofi
•» zyn daar over te 'Parys te konnen klaagen , en recht en vergoeding te

verzoeken ? Dit zagh op fcheepen , die men meent dat de la Lande ontrent

Livorno zou hebben vermeeftert, hadt het de Ruiters aankomft niet be-

let. Daarna ontfoude hy met klaare woorden de menigvuldige roveryen

,

daar eenige van 's Konings onderdaanen d'ingezetenen van den Staat nu
ettelyke jaaren herwaart door hadden beledight , en die men met zoo

2'ief. m. veel vergeefïche klaghten hadt trachten te fluiten. Hyzei, gelyk boven

is gemeldt , dat de vrybuiters ,
in den tydt van ontrent negen jaaren,

driehonderdtachtentwintig Nederlandtfche fcheepen hadden genoomen

,

aangehaalt , of befchaadight. Hy fprak ook van de achtenvyftig von-

nifïen , of beveelcn , onder hem beruftende , tot naadeel der vrybuiters

geweezen of gegeven; daar men geen recht noch voldoening op kon kry-

gen : voorts van de vermetele ftoutheit der vrybuiters , die 't recht mg:
geweldt wederftonden , des Konings Gemaghtigde weghjoegen , en derT

Hollandtfchen Konful ter doodt toe quetften. In 'tflot zyner reede ver-

zocht hy , dat de Koning hem tydt gave om den Heeren Staaren van
zyn Majefteits misnoegen te verwittigen , en dat het beflagh , alreê ge-

fchiedt , ondertuffchen moght worden afgedaan , of opgefchort : niet

twyfTelende of dc Heeren Staaten zouden zyn Majefteit genoegen geven.
De Koning, die hem met geduldt uithoorde , antwoordde op deezen

DesKo- zin , Ik heb den Heere de Thou , die op wegh ü naar Holland

t

, laftge~

woord"
1" monden om van de Staaten vergoeding teeijfchen van den hoon f, die my

•\Affrsnt. de Ruiter heeftgedaan , als dat gefchiedt zal zyn , dan weet ikwat ik

op uw verzoek zalhebben te doen; maar voor als nu zal ik niet met al

Ï4<Jpr. doen. In een' brief, weinig daagen te vooren
f aan de Staaten gefchrc-

Zyn
nd7"

ven 9
noem£*e ^e K°ning

'

c gcen ^C Ruiter hadt dorven beftaan , une

skaten.

6

temerité fans exemple , dat is , naar den zin , een ongehoorde vermeetel-
Zyn cifch. jjgft : begeerende , dat men de twee fcheepen met hun toebehooren zou

Zm»
lt
~ wedergeven , de gevangens ontflaan , en de Ruiter ftraflen ten fpiegel van

xxxvii. S5 . anJeren: inzonderheit quaalyk neemendedat hy in'tnaajagen der twee

fcheepen Engelfche vlaggen hadt gebruikt , als ftrydende tegens dewet-

Aanmcr- ten. Maar in Hollandt verftondt men , dat de la Lande en zyn makker , tot

kingophct naacjeci van 's Landts koopvaarders op vrybuit vaarende , als vyanden

?r

C

ccmde
VaD

moghten aangemerkt worden, en dat men naar rechten der vyanden ge-
vlaggcn. Waadt , vaandelen ,

waapenen , veldtteekenen , zeilen
, vlaggen en wim-

pelen , tegens hen moght gebruiken; dewyl al die dingen van zulk een

zi*n.Gr*t. flag en aardt zyn, dat 'er zich een yder , ook tegens 't gewoonlyk ge-

S5SJ
-*' bruik, van magh dienen : om dat zelfs de gewoonte naar een ygelyks

«!M.S8. gocdtdunfcen, en niet met gemeene toeftemming, was ingevoert, zoo
dat
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datniemantaan zoodaanige gewoonte was gebonden. 'Twas ook zee- 16,7ker dat de Franfchen Engeifchen , en andre volken

, gewoon waaren ,
S? '

opzee vaarende verfcheide vlaggen te gebruiken , en dat de la Lande in 't
n ajaagen van Hollandtfche fcheepen zich mccnighmaal van Hollandt-
iche, of Engelfche, en andre vreemde vlaggen hadt gedient , om hen
te vermeefteren. Ook wift men , en 't bleek uit de lyft daar van ge-maakt, dat men onder 't fcheepstuig , dat by zynfehip, de Koningin
was

,
onder anderen een Hollandtfche Staatcnvlag van achteren van

oranje
,
blaauw en wit , en ook een geus (dat is , een vlag die van de boeg-

iteng waait) van de zelve kleuren hadt gevonden. DeGezant, diendeKo- DeTho»
ning van Vrankryk naar den Haage hadt gezonden , en den vyfentwin komtwe"

tighftcn van April daar aanquam , was Jakobus Auguftus de Thou , Graaftó^aü\an Meslay
,
Preiident in 'tHof van 't Parlement van Parys , en Raadt Vtat^>w den Raade van Staate, een zoon van wylen den geleerden en wyzen «f"

0^
inuanus

,
Prefident van *c Parlement van Parys , die de Hiftorien van

7-yne tyden metzoo groot een welfpreekentheit
, vlyt, trou , en oneenzy-

aigheit heeft gefchreven, dat hem de naakoomelingen deswee*en eeu-
-..wigendaiikfdiuUigzyiL Hy gebruikte in zyn eerrte aanfpraak ter ver- zyn voor-
gaaderinge der Heeren Staaten Generaal hooge woorden en deê L,it

ftdcneifch -

naame van zynen Koning
, een fcherp beklag over 't necmen der twee

icneepen
,
(dat op het haatelykfte , en op een andre wyze dan het de Rui- m <* *x*vn.

ter verhaalde, werdt voorgeftelt) en eifchre, zonder van eenige andere
5J"

zaake te willen fpreeken \ dar men de fcheepen terftondt zou w edergeven
en de Ruiter met d'uiterfte ftrengheit ftraffen. Meteene gaf hy te ken'

If
1

' ^n
?^

aje
?

fe

ï
2k
i

d°°r de harde aanfPfaak van den GezantBoreel hieWt beleedight; De Heer van Gent , die toen ter veïaademg der Heeren Staaten d'eerfte plaats bekleedde,

S' 23
V°;rreCl

e
•

rnen het neemeTderfit- a~
fen, enden verderen handel van deezen Staat , zoo klaar zon recht s

crHcerea

ledigen dat de Gezant zelf , aUeenp^^S^\^7-
aan den Staat gelyk zou geven. Maar naarde kfaghte ove deTlezatt

"

ten tïnY^n^^flb^ncHc^™Vs de Staten mongunft zocht te brengen, werdt niet eeluifW + \a1 a V t^^v.
dat hy zyn plicht hadt betraèL/enh^SSSSS^^^ *dinaal, m 2yn eer en am hmdt^ £ fe™^^^"hadden ter vergadering der Staaten GeneraalvooS^mm vanVrankrvk danr «r*.« /ir + r . TT

VUUI5cuclat, dat de Ko- '"fl***™.

teéomen, Zde sZtTmf^T, omd*U«ghtenvoor- t.l^
veele ro veryen dmtL „2,1 '/"f")^«wa»^
delverfiooVde fiK^tee rcCT^ 'W ' t^T
tnen hidt te-ien dZ •

td"eeJcheeff met «*W« genomen -voor dat

Uhoopen ^Zfj gT V
Zg°eénS ™nfchaadei„ Vrankryk

fchln hun^ltd f
"g

VfTnZ> dk 'V Vmde Staate» let ei/-&
x^?**T'lf doen wedergeven: dat biover depleit.

vaardio\tiT„ieUVand^

Den en tlf T/ aten doen 1 en handtlichtit* verkenen van defchee- 1
R«F<-

'

f
naaZ %Tfibap/en

'
dieh->> tegens't recht der volken, hadt be-"""

kertng vanJe^Zt^7\grtTrdrfh f k°nmaf? totme- tr™*..
fcheepen wedeZZl^n ^handel'., en dan zoumende vcegenoomen

Konim daar torZl om tot het een en 'tander te koomen, endenKoning daar toe te brengen, noodtzaakelyi was , dat men de Fran/che

ivaa-
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1^5*7. waaren verboodt , de fcheepen en goederen de Franpifen tcekoomenae

hier te lande bejloegh, alle hunnefcheepen die men in zee ontmoette nam.

Dat men tot dien einde detoerufting ter zee, die men in den zin hadt te

doen, nochmet twaalfoorlogsfcheepen moft vergrooten. Daar op volgde eerft

FcHagh der een plakkaat der Heeren Staaten van Hollandt , geteekent den zesentwin-
Franfche tighften van April, waar by alle Franfche fcheepen, koopmanfchappen,pen*

cocdc
P
rai

C

"n ningen , goederen
, wiffelen, en uitftaande fchulden , die men in Hollandt

c;

,,and
/'/>

zouvmden, werden beflagen en aangehouden. Dit plakkaat werdtalom in

\aZ°bo
P
e£ Hollandt in 't werk geftelt. Daarna werdtby plakkaat der Heeren Staaten

1 deel. Generaal , van den elfden May , op het aandryven van Hollandt, verboden

,

^'vSodc ' dat men geen zout , wynen , of andre vruchten , nochte ook eenige andrc

br"

'

tin '

'a goederen,waaren,ofkoopmanfchappen, in Vrankryk wadende, ofgemaakt

TraKc " wordende, in dc vereenighde Nederlanden zoude brengen, op de boete
vruchten, Van duizendr guldens by d'inbrengers, koopers en verkoopers te verbeuren,

koopman" In deezen ftandt der dingen hadden de Heeren Staaten van Hollandt
f
cScn

' eeni§ Deric^c als of de Gezant de Thou (die men zeide dat veel geldts

ksa'Zfi*^ hadt meêgebraght-)) onder de handt arbeidde om de Provinciën te ver-

a deel. deelen , en aan eenige perfoonen hoop liet geven van byzonder voordeel.

iZKAuM ^ ier °P wer^t ^oor Hollandt ter Generaliteit het omzeilden van zeekren

•W0XXXV1I. eedt te wceghgebraght ,
by den welken de Magiftraaten moften beloven

S3> en zwTeeren , dat ze over de gewichtige beraadtjlaagingen , raaken-

Aanmerke- de 't geen in Vrankryk tegens dingezeetenenvan den Staat werdt on-

bydeMal- demoomen , om geen inzichten van voordeel, of byzonder nut van zich

ftraaien t? zeiven , of*van hun gezin , vrienden, of bekenden , nochte om eeni^

^zil'j/t^e- %e anĉ re oorzaaken ter wereldt , anders zouden raaden \ i dan zy
ma xxxvii. W oprechten gemoede % , ten meefien dienfle en achtbaarheit \ van den
53- 54- Staat der vereenigde Nederlanden , zonder aanzien van anderen zbu~

±cmfaen. ^en bevinden te behooren: en by aldien hun eenige belofte door iemandtm
'
%oude voorkoomen , van dat men {in gevalle zy met hunnen raadt * het

^Reputatie. 00gmerk van Vrankryk zouden willen ftyven \ ) fcheepen of goederen ,

f^cuade
hun of hunne vrienden toekoomende, zoude wedergeven , en alle defchul-
den , oft eenige der zelve , die zy oft de hunnen daar uitftaande had-
den, voldoen, dat ze zulke aanbiedingen niet alleen niet zouden aannee*
men , maar de zelve aanftondts , en ponder tydtverlies

, bekent maa-
ken , ter plaatje daar zy hun ftem oft raadt hadden intebrengen

,
%oo

waarlyk hielpe hun Godt almaghtig. Daarna f gaven de Staaten Gene-
Verdre raai fchriftelyk antwoordt $ op het voorftel en den eifch van den Gc-

m«
d

dï
n8 zant ^e Tk°u »

meeft overeenkoomende met de meening van Hollandt.

Thou. Men fprak 'er opentlyk van d'ongelyken en geweklenaaryen , by d'in-

woonders en onderdaanen van den Staat veelejaaren geleeden ; beftaan-

Lxxxvn! de in rooveryen, plonderingen , moorden en bloedtftortingen
, doorby-

5* 5.5- zonderen f gepleeght. Men drong op vergoeding en bocting der fchaa-

re

P
».

rU(U '"

de , en op het beraamen van middelen om den loop der onmaatigheden

te fluiten , enden wegh tot verfterking der oude verbonden , vertrouwing

en vriendtfehap , die altydts tufTchen Vrankryk en den Neêrlandtfchen •

Staat geweeft was , te baanen. Den Heer de Thou werdt verzocht op

dat antwoordt in onderhandeling te treeden , maar hy zeide , dat hy

geen laft hadde , dan alleen de wedergeving der twee fcheepen te eifTchen.

Doch ziende dat de Staaten van Hollandt gantfeh niet wilden verftaan,

dat men d onderhandeling met het wedergeven der fcheepen zou begin-

zieAit^e. nen , en dat dit befluit zich tegens alle zyne uitwerkingen kantte , zond

T*
XXXVI1,

daar over iemant te poft naar Vrankryk , om 't Hof kennis te geven van

den
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den ftandtder zaaken. Daarna gaf hy den vyfentwintigften van May te
kennen, dat de Koning de handdichting zou toeftaan, niet als de twee
fcheepen in der daadt zouden zyn wedcrgelcvert , maar als ze op de
kult van Pikardie zouden zyn gekoomen: en dat men daarna zcu kon-
ncn lpreeken van 't vernieuwen van 'tverbondtf, en vaneen orde 1 op ^ Alliantie.

de zeezaaken. Doch de Heeren Staaten naamen hier in geen genoegen,
+Re*lemewt'

Zy fielden verfcheide punten by gefchrift, dienende om hunne onder- Antwoordt

daanen, die in Vrankryk om vergoeding hunner fchaade aanhielde-
™ eifchd"

aan onverwylt en goedt recht te helpen : voorts om alle onheilen var! jïïSp.
gelykenatuure, door het maaken van een va fte orde op het ftuk vari

*ieAitz*'

de zeezaaken en des koophandels , voortekoomen. Op dat verdrag ver- ^"s*.™
Honden ze, dat men alle fcheepen , federt den achtentwüntighlten van
Februarius, ter eenre ofter andre zyde

, genomen , opgebracht , ofaan- •

gehouden, zoude ontdaan en vrylaaten: en by gevolg zou ook het be-
ilag in Vrankryk en in de vereenigde Nederlanden gedaan, ten eerften
worden afgedaan. By dit gefchrift , dat den Gezant van Vrankryk werdt
overgelevert, voegden de Heeren Staaten twee lyften van fcheepen, die
door de twee oorlogfcheepen , de Koningin en den Ja^er, voor deezeil
waaren genoomen

: en noch een lange lyft van de (cheepen en gon. le-
ren, die men, volgens de vonnüTen en beveelen van den Koning, ofzy-
nen Raadt

, hadt verkreegen , en moft ontdaan. Ondcrtuflchen poogden
die van Hollandt uittewerken, dat men alle de havens, en de monden
der rivieren van Vrankryk met oorlogsfcheepen zou fluiten , en alle vrv-
buitfeheepen bevechten en opbrengen. Ook werdt in dit ftuk te meer
gcyvert, dewyl men vreesde, dat deThou de zaaken zocht (kepende tehouden, totdathetnaajaar d oorlogsvloot

, daar men zich van vochttedienen, zou beletten in zee te koomen. Deeze hartigheit en beftendï
heit der Staaten

,
met naamen van die van Hollandt

, ^bewoogh eindelyk

™\ ? 5? YQïd
f
r te koomen

'
en den zeftienden van JuniósSe

3£ T i !.

aanbie
.

ding tc doen

:

*Dat de Koning handt'lichting zou doen Vatt Tweede
dc jcbeepen en koopmanfchaffen in Vrankryk befiaagen, zoohaaflals de

aanM"8

te doen wedergeven, en daar toe denoodige ordre en %ieve»afvaardi.
aandr

;
[M-

duurende den tydt van drie maanden , en daarna iotZJmTd^lgaande anders zou overeenkomen. Eindelyk , dat de KmSnZfa-'JZ'"
ten hebben, raakendedefryzen, en andere zaakenfonverst \,en volhome recht zoude laaten gefehieden : en hun in alle felegentheit

, Ï2£T
keJ ,

tvoorbeeldt vande koningen zyne voorvaderen, van lojjely- f"**"

oJ^i""-^',2?"6 Kon
'm&klyke genegentheit betuiten. Van zomniï-

fc
ri verhaak

> dat de Gezant van Vrankryk tot het doen van dcc- »W«
ftr 'u

^'"g n'« quam
, dan al fchoorvoetende , naa veel woorden- "'/»«fe

hadt Iaare?
den Gemaghtigden van den Staat zeekre ordre

BerbewindrS '

C hem verbo°t>t zulk een flap te doen
: want d'Op-

Doch > nenS° ™" Vra»k
ÏXk «'"akten daar van een punt van eere.

IIL Boek
n'Ct tC of hy

liecft noch cen S£tóme ordre

ge-
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1657- gehadt; naadien hy over die paaien heeneftapte. Die aanbieding behels-

de al wat deHceren Staaten indien toeftandt vanzaaken konden begee-
ren , en meer dan ze in hun fchriftelyk antwoordt op het eerfte voordel
van den Gezant hadden ge-eyfeht. Dewylze dan hunne ecre hadden be-
waart, en reeden vonden om over 'tgeen ze ten befte van hunne inge*
zetenen hadden teweegh gebraght vernoeghtte zyn, naamen ze de ge-

sSaceT^
me^e aanDieding aan f. Zy lieten terftondt brieven \ aan den Viceadmi-

wordtaan- raal de Ruiter afgaan , meldende dat de gefchillen met den Koning van

fndaardoor
^rar|kryk tot onderling genoegen waaren ter nedergeleit : hcmbeveelen-

'"gekhii

001
^e het veroverde fchip den Jager, (want hunne Hoog. Moog. hadden

ïT af

f

e

nk" t0en noc^ Seen kennis dat de Jager naar Hollandt was gezonden) met
dLn?

SC" zyn toebehooren , als ook het gefchut van 't fchip de Koninginne , naar
zieAttzx- de eerfte en naafte haven van Vrankryk te zenden , en te doen wederle-

59.
<"Vn ' veren * Doch dewyl het fchip de Koningin aan de Spaanfchen was ver-

1 10 Ju», kocht , ( dat niet wel was opgenoomen *
) werdt hem belaft , alle moogc-

^zV7,Lc- tyke middelen aantewenden, om 't gemelde fchip, door herkooping of
maxxxvn. anderfints , weêrmaghtig te worden, en desgelyks in d'eerfte en naafte
57- Franfche haven op te zenden , en overtelcveren : hem voort verbiedende

,

voortaan eenige Franfche fcheepen , die d'ingezetenen van den Staat niet

Vinlomml
met 'er daadt f befchaadigden

,
te neemen ofte hinderen

\ , totnaaderor-

%"e»
mme

~
dre. Ook liet mende twee Kapiteinen der gemelde fcheepen

, delaLan-
4 cmmis- de en Ledignak , die men met hunne laftbrieven \ en andere papieren

,

hadt opgezonden , en t'Amfterdam onder de bewaaring der Admiraliteit

werden gehouden , ftraks ontflaan , en den Gezant de Thou toezenden.
Ook hadden de Heeren Staaten belooft , dat de wederlevering van 't fchip
de Koninginne binnen drie maanden zou gefchieden , of dat ze den Ko-

iEenequi- ning de waarde van dien f in de plaats zouden geven. Dus is het gefchil
w/f*. met Vrankryk, tot groote blydtfchap van beide de volken

, by verdragh
afgedaan: en was dit verdragh zoo veel te eerlyker voor de Staaten-, de-
wyl ze 't als met de waapenen in de handt hadden gemaakt , en 'door
hunne hartige befluiten bekomen. Doch naa 't fluiten van dat verdrag;h
fcheenen de zaaken weer te rug te loopen , en men twyfïèlde waar 't hee-
ne wilde. Men vernam in etlyke weeken geen befcheidt van des Konings

Doch des
toeftemming, ofgoedtkenning , die men wilde dat de Gezant de Thou in

Konings behoorlyke lorme zoude leveren. Dit werdt meermaalen verzocht De
™mg£« g°ede woorden en beloften hadden geen vaardig gevolg. Dat gaf nieu
koomende, misnoegen aan de zyde der Heeren Staaten , die in 't begin van Auguftus

iTantiop"
noch Seen genoegzaam blyk van 's Konings toeftemming, of goedtken-

Vraokryk ning f ,
ziende

, korts daarna by plakkaat , den achtften van Auguftus ge-
reekent '

deningezeetenen der vereenighde Nederlanden allen koophan-
ziéCt' del , zoo te water als te lande , op Vrankryk verboden : op verbeurte van

ZZZlf
7 de fcnecPen '

wagens, karrenen paarden, daarmede men eenigen han-

zdLit%o. del zoude hebben gedreven , en de boete van duizend gulden. Ook werdt
Aitzm* ten Zelven tyde beflooten, dat, indien de ge-eifchte goedtkenning fbin-
xxxvii. 60. yan tien (jaagen aan nunne Hooghmoogentheden , of der
t ^aed'ad- zeiver Gemaghtigden niet wierde overgelevert , naa 't verloop van die tien

t%heu. daagen » door den L. Admiraal
, Viceadmiraalen , Kommandeuren van

Kaadcrbé- de vloot
, esquadres en oorlogfcheepen van den Staat, het algemeen be-

%h rer7̂ e, van alle Franfche fcheepen, zonder onderfchèidt
, diezy

van-sKo- zouden konnen aantreffen , zou worden in 'twerk geftelt, volgens het

Smïïg. befluit op denveertienden van Junius genoomen: en dat de laft daartoe

noodig terftondt zou worden Krvaardight, en naa 't verloop der gemel-

de
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de tien daagen afgezonden: voorts dat men dan al wat federt den vvftien-
den van April

,
ten aanzien van de kroon van Vrankryk

, aangaande het
? '

bcflag der Franfche fcheepen en goederen , en 't verbodt der Franfche
waaren, gewas en handtwerken

, wasbeflooten, zou ter daadt brengen
en uitvoeren. Dus hoog liep het ongenoegen , en men was voor cr- «LmL
gcr beducht toen deGetant'deThou op de^ zêftienden van A7uftus^aan hunne Hooghmoogentheden een' brief\, door den Koning den negen- Ti°

rde

den van Auguftus te Sedan gefchreeven, overleverde : waar\üt zylynM~
wajclteits goede meening en genegentheit om 'tgeiloote verdragh t'on

waa
,

r °P
L
liet

derhouden vertornden. Met datfehryven hieldt men zich te vreede en^den volgenden dagh werdt hetverdragh, byopenbaarc afkundingh,' en 5*hm-

door den druk, alom bekent gemaakt , en met eene ï gemelde verbodt ttw?
vandenachtften Auguftus, als ook dat van den elfden May weêringe-
trokken

] .
Dus verdween die donkre wolk van verwydcring. , zonder ver- V^er»*

aeruittebariten. Dan veelen waaren verwondert > dat het Hofvan Vrank- xxxm -

ryk het ftuk van 't neemen der twee fcheepen regens den Viccadmiraal t rtfe*oc Ruiter zoo hoogh hadt opgenoomen , toen men hem ftreneelvk ter H*ïW
repte Doch men wift vyel dat hy de meergemelde fcheepen volgens den P™.
lait hem gegeven hadt verovert. Ook werdt hy naderhandt + door den

6y 66 '

Raadt ter Admiraalitcit t'Amfterdam , tot erkentenis van den goeden De Ruiter
üienjt en vlyt in 't veroveren van die twee fcheepen gedaan , met een w«dtna-
goudc keeten vereert. De Kommandeur de Wildt, endeKapiteincn Wil- om*"^tem van der Zaan en Jan Ooms , die hem in die verrichting verzei men dcT*

?-n- ^n<?°tcn dczclveeere
-
Zelfs dcKapiteincn Heter van Braakel en n

cc

,

F
[
an-

Gilhs Mathyszoon Kampen
, hoewel ze bv 'r nrcmJ ilri

che khec'

tegenwoorfficTxviQ^n 1 j 7 ™ neemen der fcheepen niet pen meteenTegenwoordig waaren j, werden nochtans
, als onder 't zelve esaindrph* £oudekee-

hoorende, elk te dier y^Ve mnt^ , ,

c zeive esquadre be- tcnbcfch0qj

heeft men al VhnnTc?T T «^aandt gaadje befchonken
: ook k«„aiso&

Sh? 1^ gaadje be-
™'

• £& 0l
C

i'^tdat me
?
^derkeere tot het verhaal yfn 'tgeen^

HoC P
>

J ght
i

tCrWyl ^ noch omveetend was van 'tgeen in ?
oms

;

was,tS verderver" hti Hy
ODdè iXL i i

S
'
vanBarc

fonaweérteKadixaangekoomen ifii+**«*

veen
, Abraham van der Huift TfV. k 7m~,« r

aPlrcmen Dl« ver- „» ïet.
•

brandt Schatter en Tan AH^,7 ' n , ' i*? v;m KamPe» - Ger- «Ut
logsfeheepe onder zvn l^V' da" "«^aalf oor-

FredrikszLnHockboo eente/*" " fd"P den KaPitcin Jan

gens den laftvTi den ^ ^"
ï
evooren °verledent, was, vol- 1"4»4

landt gezonden Het eerftelt de i"£ ^8«°e
?
ht1 "aar Ho1"

dereize m^Wui J j
Viceadm.raal „u ter handt nam was

Rende ™ A „ Hy llad
V"

de maa»dt van Januatius
, voor Kadix leg*.

HÖot 'm'o n
aVld d£ Vries

' Hooftkonful van weegen hn„,?e

™KS+°P de kuft
f
nT Barbarye •

2kh onthoudend? te Saké, Zyn fcbrT
-

door Uft i
' 1/

yne aankomft vewittight, te kennen gevende, dat hy ™™V*
omdc punte"van V T" zic

]
1 "l't voorjaar voor Saleé zou vervoegen "

komen{lykS
1̂LtMi

y
Jer '«dragh, in 't verleede jaar opgeftelt,

b
vol- tv),». •

veclcnde dat 1 v » i ?
onful uitden naamedcr Hcere" Staaten be-

ven, enondertu&v 3
/

Prins van Saleé daar yankennis zou ge-
uen

' werk zoo verre bereiden , dat er t'zyner aan-

Q- 4 komfte
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1657. komfte niet zoude ontbreeken dan te fluiten en te teekenen: doch, ïrt*

dien Sid Abdala daar toe niet wou verftaan , dat dan de Konful zyne goe-
deren in alle ftilheit naar Kadix , of eenige andre verzeekerde plaatze

,

zou verzenden
,
en ook de Nederlandtfche Schippers waarfchouwen om

op hunne hoede te zyn: want indien Sid Abdala binnen twee of drie
daagen naazyne aankomfte niet zou willen fluiten, dan braght zyn laft
mede, dathy , zonder verzuim van tydt , niet alleen de handeling zou

t*^M'-afbreeken, maar ook terftondt, by maniere van fchaaverhaalinge f , de
Saleéfche fcheepen en onderdaanen aantallen, enneemen. Daarna ont-
fing hy in April een briefvan den Prins van Saleé , hem verzeekeren-
de, dat de vreedc op zyne aankomfte terftondt zou worden geflooten.
Derhalven befloot hy , met de Kapiteinen Verveen , van der Huift , Ooms
en Adelaar, derwaarts te zeilen. Ondertuiïchen liet hy d'andere Kapi-
teinen met hunne fcheepen op de roovers kruiflèn, of etlyke koopvaar-
ders naar Meflina en andre plaatzen geleiden : ftellende eenige verzaa-
melplaatzen, daar men weer by een, en onder de vlagh , zou koomen*

^ozïlS ?en z
f
fti

f
nden van APril op de reede voor Saleé gekoomen , kon hy

• door de hooge zee niemant binnen zenden , noch geen tyding bui-
ten krygen, voor den achtienden der maande. Toen verftondt hy uit

Dcvrccdc een' brief van den Konful, dat men 'tover de punten der vernieudevree-

Sieétcr-
Van

de eens was. Ook zondt de Sid Abdala iemantaan de Ruiters boordt, die
nicuwt. hem over de vreede geluk wenfehte. De verdraghpunten |, dieby den Kon-
ÏZ'xxwu ful

» en de Gemaghtigden van den Sid den twee-entwintighften van Maart
XI<

;
"7. waaren geteekent, werden met d'eerfte gelegentheit naar Hollandt ge-

zonden-, op dat ze door hunne Hoogmoogentheden , met hunne toeftem-
knjèaek, ming, zouden worden bekrachtigt*. De Ruiter, hier zyn laft hebben-
x de uitgevoert

,
zeilde terftondt weer naar Kadix , en ftelde ordre op het

fchoonmaaken van eenige en het kruiflèn van andre fcheepen Zvkree-
gen verfcheide maaien jacht, zoo op Turken als Franfchen

, 'zonder die
De Ruiter te konnen bezeilen. In 't begin van May verftondt hy , voor Kadix de

ül&mi geruchten van 'tbeflagh der Nederlandtfche fcheepen in Vrankryk
'

enbSV hadt federt zomtydts gelegentheit om etlyke Franfche koopvaarders te

InttL neemen
'
d(
\
ch ont™%h zich iet **** beftaan zonder laft: ook

jaftom ook zagn men, dat ze hem ontmoetende de vlucht naamen Hv kreep daarnaSS berif^^de Hollanders in Vrankryk hardt handelde, engrooten
overlaft dee Dit viel hem zwaar te verdraagen

, en hy verzocht , met
«nafco. brief op brief

, aan den Zeeraadt t'Amfterdam
, dat menhem op Livor-

110, en andere plaatzen, ordre zou toezenden
, om ook alle Franfche

koopvaardyfeheepen te moogen aantallen; op dathy de gelegentheden
om hun afbreuk te doen, die hem daagelyksvoorquaamen? moghtwaar-
neemen. Hy meende, dat 'er tegens de maandt van September groote
kans was om tegens de Franfche Terreneufsvaarders (en ook tegens de
Turken, die daar dan gemecnlyk op paffen) iet te verrichten; indien 'er

flechts ondertuiïchen nader ordrequam , die hy metgroot verlangen te ge-
moet zagh. Eenige van de zynen quaamen den arie-entwintighften van May
by vyf Turkfche roovers, die 't door ftilte en met roeijen ontquaamen. Voor

VierNe
Alikante kon hy vier fcheepen, met Franfche goederen gelaaden , hebben

«kriandtfchc vermeeftert , maar liet ze ,
by gebrek van ordre , vaaren. Wat tydts te voo-

dy°fXe
a

Cn
ren nadden de Franfchen te Marfeilje en te Toulon vier Nederlandtfche

* Mar^ije koopvaardyfeheepen, de fint Jofeph, d'Aleppo , het witteLam
, en de Fruit-

en aalï";
boom

>
eerft in beflagh genoomen ,

daarna
,
door laft van den Ridder Paul

,

iwait. * Onderadmiraalvan des Konings zeemaght in deMiddelandtfchezee, aan-

vaardt^
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vaardt

,
het volk daar afgedreven , en met Franeoifen bezet , om , regens wil i<%7.

en dank van de Schippers en koopluiden,tot het overvoeren van etlyke hon-
derden landtfoldaaten naar Italië, gebruikt te worden. Dit ftrekte tot by-
Itandt van denHartogh van Modena , die toen den oorlogh regens Spanje

,

in dat gevveft, voerde. De Raaden ter Admiraliteit t'Amfterdam vandat Laftaandc

aanhaaleneenigekennilTebekoomende, verftonden, darde ViceadmiraalSc^U1ter diekheepen, indien hy ze in zee bejegende , van die overlafl gunden,
zou verlofien

,
voor d'eigenaars verzeekeren , en naar Livorno laaten ge-

leiden. Hier toe zonden ze hem fchriftelykc ordre, den veertienden van
Junius geteekent. Maar eer hy die noch ontfing

, quam hy met de Ka-
piteinenPietervanBraakel, Dirk Verveen, Willem van der Zaan

, Ifaak
Mveers en Jan Ooms, den twee-entwintighften van die Maant voor Li- Hykomt
Vorno, om zich van brandthout en water te verzien , en naar brieven re

™or Livor"

verneemen. Hier verflondthy uit den mondt, van den Konful JanSatyn,
°'

die met de gezondtbark by zyn boordt quam , dat voor Viaregia, (de
zeehaven van den Staat f van Luka) ontrent zes Duitfche myien benoor- 1 *v*uA

tzltlT
0

'
Vyf F

f

anfche °?rl^fcheePen ** de vier aange- rS[t
bc"

naaide ott genoome koopvaardyfcheepen , om daar foldaaten te landen.# *™-
De Viceadmiraal riep op dat bericht den Krygsraadr , ofal de Kapiteinen ï5?ft£aan zyn boordt, daar ftraks beflooten vverdt , terftondthet anker te lich-
ten en den volgenden nacht met den landtvvindt gezaamentlyk onder
zeil te gaan

, en zonder uitftel derwaart zee te kiezen , om hen , waar rcg« la-

tmoogelyk, te betrappen
, aantetaften en te veroveren. Maar ontrent g

E*twee uuren naa 't ondergaan der zonne ontftak 'er een ftorm uit den Weft- dcrwS
*

ziudtvveften, die wel drie daagen duurde , en zynen toeleg verhinderde
2ci,«»]na«

ffiaanle^rh Fe% f 7fentWmtlShft™ ontrent den avondt weer

tiï£
gTv n§

r
RuitCr smorgens, met het aanbreeken van dendagh, de Franfche fcheepen noch voor Viaregia leggen, die, hem van

en den koers langs het landt naar de haaven van Spetia of Spefla fielden
fchennec-

fielden

P^^rtretf

MÏÏK STÏÏ^ Kapitein,^-»
nnrln«n i'

dieoP c lchlP geboodt
, werdt van de Franfche Lam «

S'hin^l
mCt h? allen dcn Viceadmiraal de Ruiter met

toén r
11£t verwach

;
en

S »ant hy was wel een myl vooruit

Eefchu7< r
Lam veroverde. Dat fchip hadt vierentwintig ftukken

LnW l
,S foldaaten 'T was te vooren hy den Schipper Klaas

houden Tn am gevoert ' enteloulon, gelyk verhaalt is
, aanee-

vanSpëiTa
ge
n
0
"?
en

-
D° Viceadm"aal zeikte toen tot voor de haven

morsen Sa!? i
.

daar den gantfchen nacht leggen. Den volgenden .

l»«rt

haveTtvanÖ g"*»' en Taveerde met dezyner.tot binnenin de fe£
1 miT dar iï, a' .7

s dQ vermaarde haven
,
die by de d'ouden Portus

'

S
'
dc HavenderMaane vverdt gehecteo

, envanStrabo, om
Q. 3 zyne
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l$$y. zyne grootheit en diepte gepreezen. Terwyl de Hollanders vaft inwaart

t gou- zciiden, zondt d'Overfte f van 't grootfte kaftecl van SpelTa , een der voor-
v$r*eur.

naamfte yaftigheden , die in de Middelantfche zee worden gezien , een
floep aan de Ruiters boordt , en liet hem aanzeggen

, dat liy met zyn
fchecpen niet verder zou inzeilen , om by de Franfchen te koomen

;

dewyl het een vrye reede was , daar geen vyandtfehap moght gepleeght
worden. Doch terwyl de Ruiter daar over met den afgezonden boode in
woorden en kibbeling raakte , roeide zyn fchip met de groote riemen

Daar hy de voort, dicht onder 'tkafteel, tot op een fteenworp naa aan 't landt, en

bezct?

hcn
°P een piftoolfchoot naa aan 't boordt van de Franfchen. Hy werdt van
zyne andre fcheepen gevolght , die desgelyks hun ankers aan de zyde
der Franfchen lieten vallen. Hier op zondt de Ruiter in der yl iemant
naar den Overfte van 't kafteel, hem vertoonende de redenen die men
hadt om de Franfchen daar aantetaften. Hy antwoordde , dat de Hol-
landers groot gelyk hadden , dat ze de geenen die hen en andere vol-
ken meermaalen hadden befchadight

, zochten te bevechten :. maar'
dat het aan hem niet ftondt hun daar toe verlof te geven. Dat

- men desweeacn verzoek moft doen aan de Heerfchappy van Genua.

zStm'lof Tocn fch
r
re

T

cf de Rlliter terftondt <*n briefaan den Hartogh en de Raaden
om ze re der Heerfchappye van Genua , met verzoek, dat hy de Franfchen met

Sen.
bc"

ilunne toeftemming of ooghluiking moght bevechten
, of dat men hen

zoubeveelen uit de haven te vertrekken. Hy bekleedde zyn verzoek met
deeze reden : dat dc Franfchen met hunne rooveryen de zee onveilig

.

maakten , en niet alleen de Hollanders , maar ook d'onderdaanen van
Genua ten hooghften hadden befchaadight : dat ze noch dry Hollandt-
fche koopvaarders by zich hadden , die met hem , en onder zyn eeley

,

uit Texel waaren gezeik om te Marfeilje en te Toulon hunnen handel
te dryven, maar buiten alle reden waaren aangeflaagen •. welke Hollandt-

Jcn icf?-
É **cne fcnecPen zy noodtzaakelyk hadden over te geven. Ten zeiven daage

tein met de werdt by den Viceadmiraal en zyn Krygsraadt beflooten , den Kapitein

SLuoozea"
Micniel Kourdeau, met al de foldaaten en matroozen

, die men op het
wnh« fchip fchip 't witte Lam hadt gevonden, in de haaven ofzeeboezem van Spefla
h
is
L
>«.

aan landt te zetten: ten ^eele om 't gemelde fchip daar van te zuiveren;
dewyl onder hen vcele zieke en ellendige menfehen waaren: entendee'

C^7/«»-) le om dat de laftbrief van Kourdeau ,
door den Ridder Paul geteekenti,

alleen medebraght dat hy landtfoldaaten voor Viaregia zou landen en

d^a
a

a

a

n

n

den
dienvolgende onder de roovers niet werdt gereekent. De Ruiter liet toen

Komman- mer een brief aan den Kapitein Frikambault
, Kommandeur van dc

Franfche fcheepen, weeten, dathy, volk van doen hebbende , de ge-
vangens, op 't witte Lam bekoomen, zou laaten afhaalen , en dat men
bereit was om ze hem gewillig te geven. Hy antwoordde, dat men ze
aan landt zou zetten, en dat hy ze dan zou laaten haaien. Hier op liet

men 'tvolk aanlandt brengen, en Frikambault zocht ze te dwingen om
op zyne fcheepen te dienen. Doch niet een van hun wou op die fchee-
pen overgaan. Zy zeiden, dat ze met Frikambault, en d'andere Fran-
fche Kapitcinen ,

als een hoop vrybuiters , die nu in 't naau waaren , geen
doen wilden hebben ,

en vertrokken met barken naar Toulon. Te dief

i iij*». tydt £ quam een Franfchman aan Kapitein van Braakels boordt zwem-
«S>ct?Bmcn » en verzocht by de Hollanders te moogen dienen. Dees' verhaalde

,

iooper. toen hy van de Ruiter werdt ondervraaght , dat de Franfchen 's avondts
te vooren hadden beflooten, hunne vyfoorlogfcheepen, 2oo haaft als

men ze zou aantallen , in den brandt te fteeken , en dan aan landt te vluch-

deur Fri-

kambault.
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ten: zeggende, dat hunne vierwerken ten dien einde al gcreedt hagen l6„
f^JZlliït*

kMt WCrdt ^ vanaoedehandtberifht, dafer°ze a/ZW
iaet ?'

Cn
.

eeB
J8

e branderS
'
va,] Toul°n werden ver-"""'

en t„d? den K '
d3t Zy"° ma6ht ^ e™ft "ekken, De Ruiter

Sr ij j.
kaP1Kln Ooms naar Sardinië , om den Kommandeur de K»d'°°™

5ltJff mCt ct.ykefcheepenop de rooversZit o„- °op£T

'

fWA y
j ^

agha" ,°P tc 7-oeken

:

met laft
•
dat hY zich op het

k»i
fpocdigfte naar de haven of zeeboezem van Spefla , en by de vlac zou

' 7
vervoegen. Te vooren hadt de Viceadmiraalden Fiskaal Gübert de Vh
m,; L

eK
n Tn a? WUlem vanBerSei>- di <= vrywilhgmethem voer!«et eenfeloukofbark naar Livomo gezonden , om daar brieven aan denKaadt ter Admnaaliteit t'Amftetdam te beftcllen. Hy fchreef aan denKaadt, hoe hy de Franfchen binnen de haaven van SpeiTa hieldt bezet,en verzocht, dat men hem ten allereerftezou laaten weeten, wat hy zou

ook M n
a
Ca

T"
Genua

,

hen wilden *«"»* Den Fiskaal was .

derk^l '
naar

i

bneVe" Uit h«vaderlandt te vernoemen: maari,, We-faX*»derkceren werdt hy van twee Franfche barken onderfchept en nevens c"w'"™
b^c^T'ul

felOUkf'^iS C
,

n 1,aar T°ulon
?cvocrt-

Do* de"»T gevonden, hadt hy, eer de Franfchen aan boorde"'»"""

ïisKaai hadt uit gelicht , keerde den eerften van Julius mer decze ry-™'K<«-
ding te rug, en verhaalde, dat de Franfchen , die de twee Hollandersmet zich naamen

, ook al de Italiaanen , die ze in de felouk vonden hadden geplondert, en hun alles benoomen. Dit liet de Ruiter terfton'dt ,™"

handt fteïde
^ dle ^Y™' brief vande Heerfchapp^er *H«uancit itelde, waar by zyn verzoek plat werdt afoeflaaoen r>PPï AfZ Uza™

zant, die van den Hartog en den Raadt lXfcTZ?8
Dees Afge- Dona> aln

fpreeken, cn hem van alfe vpndtfclï opde ' e evanteuï ff^"nen was een eedele telg vaneen dz«XnïriSSf fem^^
van Genua t uit het oelhchrp <W J~u. j

aoorluchtigfte ftammen »«*oekaf.

voorebraghr: dJftÖSï D
°f i»U

de ViceWirLfd^
me^AfgezantlKtwoordtl
van de Franfchen hadt- crennnm£,

fe 7 , '

dat men tQt voordee J*.J
deFtanfcheKapite^£T^£Z&^*^"*>***"'»
van Toulon waaren • m^riZZ j

*
,

v°ornaamlle roovers

dienft vvaa e T„ ;.ft .
*ƒ %d

° d
?
ar b/' dat 2e «» ™ 'sKonings

J™? j '
2eftienhondert Franfche foldaaten te Viareeia hal

bcgevw 'a dl h
^khcrmi"S van hunne kalleden hadden

i" geW e„ ^1
U ï"^?- Dc

,

RuiKr was wel drie uuren met hem
verzo'k bchonrf

16,,^16 reedencn
'
om « too"en dat men zyn

Daarna 2o„dt hv l"
t?'lmge

J
n

'
e" 2ulke zeeroovers nier re befchermen.

van Genua vcrl T^6" brief «an den Harrog en Heerfchappy"Sf
VoorluchtiheJZ T, ,

tvootgaande verzoek. Hy fchreef, hoe hunne T*"""»
FrankrykLZ%e

h{lf
ntwa* • ** ^zefiheefen denKming van^iïJ "'behoorden
, maar byzondere lmden\> dat de Kapitei- 1 p'"i—1 lteren

%

nen
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verfterkt.

£yn inzicht

op het aan-
taftcn der

franfchen.

HET LEVEN VAN DEN
nen bekende en eerlooze roovers waaren : dat 'er twee onder waareH
die men uit Vrankryk hadt gebannen, en voor zeeroovers werdengehou-
den : dat men die naar alle rechten , al waar H ook in de haavens van
Vrankryk, behoorde aantetaften. Daar by voegende , indien hunne door-
luchtigheden niet toeftonden zulke luiden te bevechten , dat ze dan den
fpot met hun zouden dryven , en meer quaadt doen dan ze ooit gedaan
hadden. Dat men ze dan in 't quaadt zou ftyven. Dat het getal der
zeeroovers zou aangroeijen , als ze verftaan zouden , dat ze onder de
kafteelen van de Heerfchappye van Genua wordengeduit. Dat dit zou
ftrekken om den gantfehen koophandel in de Middelandtfche zee te be-

derven. Dat dan meenig eerlyk koopman om hun bedryfzou moeten zuch-
ten- Maar indien menftechts eenen quaadtdoender ftrafte, datm7er dan
weltien van 't quaadt zou affchrikken. Derhalven vertroude hy , dat
ze geen befchermers van zulke zeeroovers gouden zyn : dat ook hunne
Doorluchtigheden gouden verftaan enoordeelen, dat ze de Hollandtfche
koopvaarders, die met hem, en onder zyne hoede, uit Texelwaarengezeilt>

terftondt zonder tegenzeggen hadden fontftaan en weder te leveren. Doch
dat hy , indien die wederlevering nietgejehiedde, genoodtzaakt zou zyn
te doen ,

7
1geen hy naar recht en reeden zou vinden te behooren. Dat

hy hier op hunnaader antwoort en befluit zou afwachten. OndertulTchen
flelde de Viceadmiraai op alles goede ordre. Hy liet zyne floep dicht
by de Franfche fcheepen leggen , om te zien of zy zich begoften te rep-

pen : en zyne fcheepen laagen met alle hunne zeilen ontflaagen. Dus
was hy t'aïler uure vaardig om hen aantetaften. Hy beval den Kapitci*
nen, dat ze geen boots of Hoepen, naadatde wacht des avondts was af-
gefchooten, zouden van boordt laaten vaaren, oft aan boordtkoomen,

• en dat ze alle barken
,
die om te kaaydraayen, ofhunne waaren te ven-

ten, aan boordt zouden koomen, zelfs in perfoon zouden onderzoeken
of ze ook in 't verborgen eenig brandttuig in hadden: weetende dat de
Franfchen van oudts groote vuurwerkers waaren, en dat men tegens de
bedekte lift niet min hadt te waaken, dan tegenshet openbaar geweldt.
Hy liet ook twee fcheepen op de waght leggen, tegensde hulp, diedc
Franfchen van buiten moght toegezonden worden

; en belaftte dat
elk fchip geduurige wacht zoude houden, en op zyn hoede zyn. 'Twas
nu, verftondthy, tydt om op te paflen

: men hadt hier al de rooffchee-
pen, die uit Provence voeren , en de Nederlanders zoo veel iaaren had-
den geplaaght, by een, en de kansftondt fchoon om hun dc roofzucht
te verleeren, en 'trooftuigh t'ontweldigen

, of te vernielen. Dus op dc
wacht leggende, en 't antwoordt van Genua met verlangen verwachten-
de ,

zagh hy op den vierden van Julius 's morgens vroeg vier fcheepen
naar de baaykoomen, enzondt hun den Kapitein van der Zaan te ge-
moet, om te bezichtigen of het vrienden of vyanden waaren. Daarby-
koomende was het de Kapitein Jan Gideonsz Verburg

, met de Kapi-
teinen Schcy ,

van den Bofch en Pieter Salomonfz
, die naa den mid-

dagh by de Ruiter ten anker quaamen. Ook vondthy gcraaden hen by
zich te houden ,

en voor eerft geen fcheepen af te zenden : dewyl de
Franfchen noch voorgaaven, dat ze in 't kort eenige fcheepen vanTou-
Ion tot byftandten ontzet zouden krygen. In dcezen toeftandc vanzaa-
ken wilt de Ruiter niet aan wat eindt dat hy 't zou vatten. Hy oordeel-

de, dat het een bezvvaarlyke zaak voor hem was , dat hy hen , zon-
der uitdrukkelyke ordre , daar zou aantaften : want hy zagh op 't ge-

volg , cn verftondt , dat , indien hy hen onder zulk een fterk kafteel , met
veel

<
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L. AbMIRAAL DE RUITER. 1&9

veel zwaar gefchuts voorzien , bevocht , en op die vrye reede vyandt- *6j7.

fchap pleeghde , dat dan de Franfchen , en anderen , de Hollandtfche

fcheepen altydts op de reede van Livorno , Alikante, Malaga, Minori-

ka , en diergelykc plaatfen , die niet half zoo fterk noch zoo weerbaar

waaren , dan deeze haven van SpefTa , zouden konnen aantallen en wegh-
neemen , zonder op vryheit van reede of haven te paflen. Om zich uit

decze vcrlegentheit te redden, verlangde hy naar verlof van Genua of
naar ordre uit Hollandt. Ook zagli hy te geinoet , dat de Franfchen

,

als hy ze noch eenigen tydt bezet hieldt , by zich zelve , doot ge-

brek van veelerley behoefte , zouden verteeren f , en vergaan. Den ze- t emfume-

venden dermaandt zondt hy de Kapiteinen van Braakel, van der Zaan,
ren '

Sweers en van den Bofch naar landt , om by den Heer Lazarus Maria Bezending

Doria te verneemen , ofer noch geen antwoordt van Genua was gekoo-
Heertüo-

men , en , indien hy noch geen befcheidt hadt , hem aantezeggen , dat ria.

de Heerfchappy van Genua, met hen zoo lang op te houden , te ken- 1IuL

.
nen gaf, dat ze den Heeren Staaten Generaal weinig ontzagh toedroegh

,

en klecnighcit aandeed: dat zulks by den Viceadmiraal de Ruiter en zyn
krygsraadt zoo niet kon verdaan worden , en dat ze daarom in 'tkort

antwoordt verzochten , om te weeten wat hun te doen ftondt. De Heer
Doria antwoordde, met grootebcleeftheit , dat hy noch geen antwoordt

hadt bekoomen : dat het vertoeven door de befmetrelyke en droevige

ziekte werdt veroorzaakt , en badt dat men noch weinig daagen geduldt

zou hebben. Ook ontfing hy 't antwoordt den tweeden dagh daar aan

,

en zondt het, door iemandtvandezynen , aan den Viceadmiraal : maar
't was niet naar wenfeh ,

noch hoop. Zy fchreeven dat men hun traagh Antwoordt
antwoorden ten goede zoude houden : dewyl ze door de fchrikkclyke vandievan

pefl, die in hunne ftadt, en daar ontrent woedde, enfeederthuneerfte
ïchryven twee van de voornaamfte uit den Raadt hadt weghgerukt , in ,wcedc iw?

groote benaautheit zaaten. Ten andere dat ook het Franfche leeger op
2

°t).
de grenzen van den Staatlag: en dat de Harrogh van Modena hunmet
een* brief hadt laaten weeten , dat ze voorzichtig hadden te zyn , en toe
te zien dat de Franfche fcheepen onder hunne kafteelen niet werden be-
fchadigt: of dat de Koning van Vrankryk en hy zulks op den Staat van
Genua zouden vernaaien en wreeken. Dat ze in geen ftaat waaren om
vyanden op den hals te haaien, enderhalven verzochten, dat men hen
in geen meerder zwaarigheit, met het aantallen der Franfchen fcheepen
zou brengen. De Ruiter zey regens den afgezonden , die den brief braght j

dat dan die van Genua bejehermers van roovers waaren. Hy ant-
'vvoordde

, wy -weeten wel dat ze roovers zyn
, maar nu houden wy ze

voor dienaars van een' maghtigen Koning , en zullen ze als zoodaanïge
befchermen: dewyl ze des Konïngs foldaaten voor Viaregia hebbenge-
braght. Ook hebben wy des Konïngs eigen laft gezien. Midlerwyl begoft \tï \00f
het volk van de Franfche fcheepen te verloopen. Eenige Nederlanders, j!« Fran-

die by de Franfchen waaren , en een groot getal Franfchen ,
liepen tot

c en '

de Hollanders over. Veelen zouden zich gaarne te landtwaart in hebben
begeeven

, maar zy konden niet doorkoomen ; om dat men de weegen
aan alle zyden , vermits de peft , hadt bezet , en de naabuurlanden nie-mandt doorlieten. De Kommandeur Frikambault zondt iemant aan de Verzoek
Kuiters boordt

, en verzocht , dat men hem d'overgeloope Francoifen *an Fnkam-
zou wederzenden. D'ander antwoordde, dat zulks geen krygsgebruik DeRrmer*

.
was

:
mzonderheit als eenige matroozen offoldaaten zaagen , dat ze aiuwoordc.

met groote roovers
, en dat teegens hunnen dank

, waaren oPeefcheept.
lil. Boek. R

nJ
dL
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ió?7. Daar ontflondt ook onder de Franfchen groot gebrek. Vier van hunne

Gebrek fcheepen, en de drie Nederlandtfche koopvaarders, die by hen waaren,

midddenVn hadden geen acht daagen mondtkoft, en 't vyfde fchip , dat wat beter

hunne fchec- voorzien was , weigerde den anderen iet bytezetten. Op den zeiven dagh
pciu

toen de Ruiter den tweeden brief van die van Genua ontfing
, zagh men

de vyf Franfche oorlogfcheepen ( die nu al twaalf daagen als in den val

hadden geleegen) en de drie Nederlandtfche koopvaarders , die ze by zich

fchcifhaaien
hadden, vreezende dat men hen haaftzouaantalïen, tegens denavondt

regens den hunne ankers lichten , en op elkanders zyde dicht aan den grondt kor-
gtondtaan. tcn Hier iaagen zc ^ ais Gf ze t'Am{terdam inde laag, en voor of bin-
Naderbe- ncn de paaien waaren gezet. Daarna zondt de Viceadmiraal weer vier

^Dorn"" Kapiteinen aan landt om by den Heer Lazarus Doria t'onderftaan , of 'er

xojui.
gCen middel was om 't verzochte verlof van die van Genua te verwer-
ven. Doch hy verzocht en badt met heufche woorden

, op alle vriendt-

fchap , dat men de Franfchen op hunne reede niet zou aantallen. On-
De Ruiter dcrtuffcheii liep de Ruiter met de Hollandtfche fcheepen dicht onder

onda'dtL 1 kafteel. DOverfte van 't kafteel dat ziende, zondt een Kapitein aan
ftcden.

' de Ruiters boordt , hem verzoekende , dat hy noch d'andere Hollandt-
fche fcheepen niet naader zouden koomen , of dat men genoodtzaakt zou
zyn op hen los te branden. Ter zelfde uure was het kafteel met veel

krygsvolk vervult, en langs dezeekant laagendeborftweeringenvolfol-

De Fran- daaten. De Franfchen naamen toen hunne rees en {lengen af , daar zy

2kn

C

£chin een D00m of vlot van maakten, dat zich uitflrekte buiten hunne fchee-

EJ^uSt" Pen om ' dwars over de Daay » ontrent een kabel lenghte van 't vafte landt,

MwkeT' tot aan 't groot kafteel toe. Hier laagen ze binnen in. Dit diende opdat
een vlot men hun by nacht met geen brandttuig zoukonnenbykoomen. Voorts

fc^epT braghten ze alles aan landt
: zeilen

, gefcW , kruidt , zak en pak ; opent-
Brengen lyk te kennen gevende , dat ze geen weer zouden bieden, Zy boorden

landt*™
°°k gr00te gaaten in hunne fcheepen

, die ze met proppen dicht hiel-

den , om de fcheepen , als de noodt zou nypen , in den grondt te laa-

fiaa

r

in

dt

van
ten *00Pen - ^e Viceadmiraal de Ruiter riep hier op al zyn Kapiteinen

,

dc
a

RuTt«
an

te weeten van Braakel
, Verveen, Verburg, van der Zaan, Sweers'

Saadt. ^
che>''

J?
van den Bofch aanboordt

,
om toverweegen wat men zou'

10 jui. doen
, of laaten. Naa eenig overleg werdt cenpaarig verftaan

, dat men
Hun bc-

geen gewcldt zou gebruiken voor dat de Viceadmiraal naarder ordre uit
Hollandt zou hebben bekoomen. Men zagh ook te gemoet dat het de
Franfchen in dien ftaat , niet lang zouden harden

, indien hun geen
levensmiddelen wierden toegebraght. Ook ftelde de Ruiter eenoegh-

laa'opT
zaame ordr? om dat te beletten. Hy beval den Kapiteinen Willem van

Frankhc der Zaan ,
Pieter Salomonszoon , en Adriaan van den Bofch , zeetekie-

barkenpaf- zen , en buiten de baay ^onderzoeken , of onder de fatyen of vaartui-

i i juU gen , die ze konden aantreffen , ook Franfche barken met leeftoght waa-
ren , om de Franfchen , die hy bezet hieldt , te fpyzen : met laft om ze te

veroveren , en binnen de baay te brengen
, ja zelfs al waaren 't Genue-

schc^aar zen met Franfc^ie goederen gelaaden. Hy zondt toen ook den Kapitein

livorno. Dirk Schey naar Livorno, om van daar brieven af te vaardigen, en naar

brieven te verneemen. OndertulTchen nam 't gebrek onder de Franfchen

,

en 't verloop van hun volk , van dagh tot dagh toe , 't welk de Ruiter
14 *6 uit het groot getal der overlooperen vernam. Den veertienden der maandt

verftondt hy uit een Italiaan ,
dat 'er een Genueefche fatye met leef-

toght voor de Franfchen alle uure werdt verwacht. Hier op liet hy de
Kapiteinen van der Zaan en van den Bofch , ( die weer binnen de baay

waa-
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waarengêkoómcn) ter yl in zee zeilen, om daar op te paffen , endefatye i6S i.
te nemen. In deezen ftandt van zaaken, toen zich de Franfchen in de
grootfte verlegenthcit en benautheit vonden , en byna alle hoop wegh^
Wierpen, quam 'er onverziens ontzet. De Kapitein Dirk Schey , gelyk
verhaalt is

, naar Livornö gezonden , om naar brieven te verneemen

,

braghtden zeiven avondt , ontrent anderhalf uur naazon, detydingdcr
vreede: of brieven der Heeren Staaten Generaal , en der Raaden ter Ad- DeRuitd

miraaliteitt'Amfterdam, te kennen geveilde , dat tuffchen den Gezant SjjfcjT
van Vrankryk en de Gemaghtigden der gemelde Staaten alle de verfchil- 'tvcrdragh

Jen, ter oorzaake van'tbeflagh in Vrankryk, en 't veroveren der twee SS**
Franfche fcheepen gercezen , tot onderling genoegen waaren op- maak
geheven en ter neêrgeleit : met verderen laft aangaande 't wederleve-
ren der twee veroverde fcheepen : en hem voort beveelende , dat
hy zich voortaan zou. onthouden van het neemen oft hinderen vart
franfche fcheepen , die d'ingezetenen van den Staat niet met 'er daadt
belchaadigden

, tot naader ordre. Den inhoudt van dit fchryven maak- E«!aat<ta
te de Viceadmiraal de Ruiter den volgenden morgen aan al zyne Kapi- *anFr

\
ca,tt"

teincn, en met een' Brief aan den Franfchen Kommandeur Fricambault Kommt
bekent. Hy, liet hem door den Kapitein Sweers ten eerften aanzeggen , jgig
dat hy vryelyk met zyn byhebbende fcheepen moght zeilen en vaaren waar r/heepen

,

en wanneer 't hem geliefde : met aanbieding , dat , indien de Viceadmiraal wccteiu

de Ruiter hem met het een of het ander kon behulpzaam zyn , hem
niet geweigert zou worden van y

t geen men kon mijfen. Fricambault be-

jegende den Heere de Ruiter met gelyke beleeftheit, hem met een brief
bedankende voor de goede tyding der vreede. De Franfchen toon deii zicli Blvdtfcr»?

ten hooghften verblydt, naar gelang van degroote verlegentheit, daar ïifcÊn
de tyding der vreede hen uitredde. Ter wederzyde werden ten zeiven Vieatfi-
daage reekenen yan vreughde gezien en gehoort, methetuitfteekenvan
vlaggen, enhetloflenvan'tgefchut. Des anderendaaghs lichte de Ruiter DefcuW
zyn anker en ging met de zynen in een anderen inham der zelve haa- SJa

.

n
zeil

ven of zeeboezem, van de Franfchen afgezondert
, leggen, en (telde or- Livor-

dre om zyn fcheepen fpoedighlyk fchoon te maaken. Hy ging den ach-
no '

tienden der maandt uit de haavcn van Spefla onder zeil , en quam den
volgendendaghvoor Livorno. Daarnazondt hy den Kapitein Pieter van Hyzcndc
tSraakel als Kommandeur, met de Kapiteinen Verburg

, Schey, en van W
den Bofch Weftwaart aan, om zich ontrent Malaga , en 't naau van TCrS?^^d^fcndct,onthoudcntot afbreuk der Turkfche roovers HyKÈJ
zelf ftelde zyn koers met de Kapitcineii Verveen , van der Zaan ,awcers

,
en Pieter Salomonszoon

, en den koopvaarder 't witte Lam
naar Foulon. Hier quam hy den vyfentwintighflen der maandt, 'savondts Komtmct
laat

,
op de rcede

:
maar niemant van zyn fcheepsvolk moght 'er lan- ICtITacn

; om dat ze van de kullen van Genua quaamen, daar de pelt noch ion.

p T°
C
^ j j

volSenden morgen zondt hy brieven aan den Ridder ^ IuU

™Jl, Onderadmiraal van Provence, ook aan de Heeren van d'Admi-
raahteit teToulon, en aan den Nederlandtfchen Konful: hun aandienen-
«e, dat hy daar quam, om, volgens 't gemaakt verdragh , het gefchut

^wee veroverde fcheepen overteleveren : dat hy wel laft hadt , om
ook de twee fcheepen wedertegeven : maar dat den Jager naarHollandt
vvas gezonden, en van daar moft koomen ; voorts dat hy Zyn beft zou
aoenom t fchip de Koningin , te Kadix verkecht , weer maghtig te wor- d

™|*

a
na

j
r Toulon te zenden. Op dat fchryven quam ftrakseenBur- Burgermee-

'

gcrmcelterderftadt, met eenige andere Heeren, ontrent zyn boordt, om ^£gf«*t
R i hem

:
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i6?7- hem te verwellekoomen , met aanbieding van hunnen dienft , betoonèrï-

k?m?S« ^e grootG blydtfchap over 't nederleggen der gefchillen. Ter zelffte uure

zeevcn verfcheen de Kommandeur de Wildt, met de Kapiteinen van der Huift ,

èetSdc.

°P °oms 1 **
an van KamPen » Gillis Matthyszoon Kampen

, Gerbrandt
Schatter en Jan Adelaar, op dereede voor Toulon, daar de Viceadmi-

on

'

_
raai de Ruiter tot den derden dagh moft wachten , eer des Konings

J,s.° Gemaghtigde f, die 'tgefchut zou overneemen, van Marfeiljckonkoo-
De Fiskaai men. Midlerwyl werdt de Fiskaal Viane met Willem van Bergen (die

vianc cn _ « * .
. _

i « • «

Willem van ontrent Livorno werden gevangen *
)
ontflaagen , en aan de Ruiters boordt

flal|en°

nt
' Sezonc*en. Daarna quam de Gemaghtigde met een bark by zyn boordt

x8/«/. om met hem te fpreeken, doch zy konden, om 't geruifch van den fter-
p

.

z,et- ll7'kcn windt, eikanderen niet wei yerftaan: dies verzocht de Gemaghtig-
de, dat de Heer de Ruiter op de kant van 'tftrandtzoukoomen. 2y voe-
ren derwaarts , en traaden ontrent de Lazarette (dus noemt men de huizen
daar men de geenen die van peftige plaatzen koomen voor een tydt ophoudt
en bewaart

,
om hunne gezondtheit tonderzoeken , en de belmetting bui-

ten de fteeden te houden) in onderling gefp rek, ftaande ontrent drievaa-

tulhcn dc
demen van elkander. De Heer de Ruiter gal' de rèeden van zyne komfte

Rotteren te kennen, en de Gemaghtigde betuigde met vriendelyke woorden , dat

tltldc
hy Zidl 0VCr Z verdragh tu{fchen Vrankryk en Hollandt ten hooghftc

van den Ko- verheughde, wenfehende dat hy den Viceadmiraal aan landt moght bewel*

*T
SW Zoomen * en naar zyne waarde onthaalen. Daarna verzocht hy , dat

i?
' men 'tgefchut vandc twee fchcepen in 'tfchip het witte Lam (dit hadt

men weer aan zynen Schipper Klaas Lambertszoon 't Lam overgelevert)
zou laaden, om 'tnaar Marfeilje te voeren. Den volgenden dagh werdt
ordrc geftelt om 'tgefchut te leveren: doch daar moght niet een boot of
bark van de ftadt aan de Hollandtfche fcheepen raaken , uit vreeze voor
de peft, om 'tgefchut over te brengen. Derhalve moft men zich vandc

fSfandc Hollandtfche boots dienen. Men brachr dan dertig mctaale en drieyzrc
m^ve"

C

ftukken van 'tfchip de Koningin, en tien metaale {tukken van 't fchip

fch°.

r

e

C

en
den Ja£er »

in 't Witte Lam
, en des Konings Gemaghtigde gaf fchrif-

werdToYer- telyk blyk van den ontfangf. De reft van 'tgefchut van
v
den Jager was

R
3ot/!'

met liet naar Hollandt: dat vandaar naar Vrankryk werdt eezon-
tRecep'ife. den. Naa 't leveren van 't gefchut, viel 'er noch eenig gefchil over de
da^eRüS E

ra
.

nfchc matroozen en foldaaten ,
die in de haven van Speiïa tot de

doverge- Kuiter waaren overgeloopen , en op de Hollandtfche fcheepen verdeelt
loopeFran- Men verftondt en eifchte dat hy ze zoude overleveren. Doch hy ant-
ovcrieveren.

woordde aan den Ridder Paul , Onderadmiraal van Provence met een'
brief van deezen zin

,

Weledele geflrenge Heer

,

Zyn brief M wenfche van harten dat ikVw Ed. met het overleveren van de
daar ovcr matroozen en foldaaten, die in de haaven van Spejf'a op de Hollandt-

™lvZ\itfihe fcheepen zyn overgeloopen, kon dienen. Tïochdewylzenutenhoogh-
Schreven, flen bekommert zyn voor deJïrajfe , die hun desweegen moght worden
z

aangedaan , en dat ze onder myne befcherming zyn overgekoomen en aan-
genoomen, zoooordcele ik dat het onreedelyk en onbillyk zou zyn, hen
tot weghgaan te dwingen , ofaanVwEd. overteleveren: ten waar

e

dat Vw'Ed. eerftmet een reegelfchrifts
, ofmet VwEd. woordt

, my
verzeekerde, dat hun over dte mtsjlagh niet zalmisjchieden. Zoohaaft
als ik die toezegging zal ontfangen hebben

,
zal ik ze naar uw welge-

vallen laaten vertrekken. Doch indienVw Ed. dit niet inwiüight , dan
bidde
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bidde ik my te verontfchuldigen , in gevalle 'ik Vw Ed. in dccze zaake 165-7.

geen verderen dienft kan bewyzen. ïkblyve, met aanbieding van dienft ,

Weledele geftrenge Heer,

Uw Ed.genege vriendt en dienaar

Michiel Adriaanszoon de Ruiter.

Hier op volgde een briefvan den Ridder Paul , met belofte , dat hy d'over-
geloope Franfche matroozen en foldaaten met alleriey gunft zou ont-
fangen en bejegenen, t geen hen geruft (telde. De Viceadmiraal de Rui- De Ruiter

ter hadt de twaalf fchecpen, die hier onder zyne viag waaren , nu , met
goedtvinden van zyn' Krygsraadt , in drie esquadres of hoopen verdeelt. riepen iq

De Ruiter zou met zyn eigen fchip , en met de Kapiteinen van der Huift
, ^esqua"

van der Zaan, en Ooms, al kruiflende Weftwaart aan zeilen, benoor- Dekkers
«en d eilanden van Majorka , Minorika , en Yvica heene , tot de reede

cs9 uadre -

van Malaga toe , daar voor eerft de verzaamelplaats zou zyn. De Kom-
mandeur de Wildt , met de Kapiteinen Jan van Kampen , Gillis Mat- De WlUt$
thyszoon Kampen , en Pieter Salomonszoon, zouden zich al kruiflende esquadre,

bezuiden de gemelde eilanden naar de Barbarifche kuft begeven, insge-
Jyks Weftwaart aan. Den Kapitein Dirk Verveen .werdt bevoolen , ne- verveens
vens de Kapiteinen Sweers , Schatter, en Adelaar , al kruiflende naar esquadce.

Livorno te gaan, om van daar, tenlangften naa acht daagen wachtens

,

met de gereedtleggende Hollandtfche koopvaarders insgelyks Weftwaart
aan tc zeilen , en de reede van Alikante en Malaga aan te doen , om daar

naader ordre te vinden. Hun werdt bevoolen , indien ze jacht op Tur-
ken kregen, die naar vermoogen te vervolgen. Zy gingen den tweeden
van Auguftus van Toulon gezaamentlyk onderzeil. Naaeenige daa<xen DcRuitet
zeilens zocht de Ruiter op de reede van Majorka tekoomen, om by

b
de poogde

Majorkyns, die geftaadig op Algiers vaaren, en altydt goede kennis van ^rfa?
de roovers hebben, te verneemen , of d'Algierfche Turken ook in zee aan te docD.

waaren, óf haafl zouden uitkoomen. Doch hy werdt door een Ooft-
noordtooften windt met zulk een kracht van 't landt afgedreven, dathy
zyn voorneemen moft ftaaken, en 'tlietdoorftaan, ftèliendezyn koers
naar Alikante

, en van daar naar Malaga. Tuiïchen de k?.ap of uithoek
van Mohna en Marbella koomende , ïchoot de windt Weftzuidtweft. itA**
Hier opbeüoothy draagende te houden, en naar de kaap van Molina te
zeilen

,
om zich te verzien van verfch waater : want meeft ai zyn waa- zirktcop

ter ltonk, enveelevanzyne matroozen waaren aan de graauwe en roode de HolIaai*

loop vaft. Naa t haaien van 't waater zeilde hy te rug naar Malaga , om
C±^

naar brieven uit het vaderlandt te verneemen : doch die niet vinden-
'

de, zette hy zyn koers , met de Kapiteinen van der Huift en van der
^aanWeiUan. Hy liet den Kapitein Ooms ontrent Malaga , met laftom zich by 'tesquadre van Verveen, dat daar verwacht werdt, te voe-
gen, en nevens hem tot naader ordre binnen 'tnaau der Straat te kruif-
ien. Den twintighften zeilde de Ruiter door 't naau van Gibrafter, en
quam noch den zeiven dagh buiten dePurkos van Kadix ten anker : de-
wyl de windt uit de baay woey . en de eb in >t waater was. Tuflchen De Ruiter

£ota en Kadix laagen toen zeventien Ehgelfche fcheepen ,
die hy met^X!°°C

ittyken, en negen eerfchooten, begroette, daar van d'Engelfchen met
ge yk getal van fchooten op werdt geantwoordt. Hy raakte noch dien
ze ven avondt naa 't ondergaan der zonne voorde ftadt op de reede. Hier
SS™e he^ft hy terftondt alle vlyt aangewendt ,

om, volgens d'ordre
öeri-ieerenStaaten, \ Franfche fchip de Koningin , dat, gelyk meer-

R 3 maa-

10 Au*.
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* 6f7 maaien gemeldtis, van deSpaanfchen was gekocht weer maghtig te wor*

tc JcegdS den: €n braght door den Hartogh vanMcdma Celi, en denbnaeradmi-
deSpan raai van Spanje , dien hy daar over aanbrak, zoo veel teweeg, dat men
ichipXKo-

'

r eindelyk afftondt en wederleverde , mits betaalende de kooppenningen

,

«inginaf- daar voor gegeven. Maar toen men 't weer overleverde
f, washetuiter-

^s'cpt.
maate lek én reddeloos

, en men hadt veel werks , met timmeren en
toeruften, eer men 'tin ftaat braghtom eenighzinszee te houden» Wei-

kwmfdat ^aa§en te vooren hadt de Viceadmiraal kennis gekreegen , hoe dc
i« verkoo-

Heeren Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam meenden , dat hy geen
van dat genocghzaame reeden had gehadt, om dat fchip aan de Spanjaarden tc

HoifaSt vcr^oopen. Hier op fchreef hy een* brief tot zyne verontfchuldiging aan
niet wd was hunne Ed. Moog. die hier op uit quam , dat hy de reeden van dat ver-
©Pgenoo-

J^oopen den achtften van April hadt overgefchreeven : dat hem d'ouder-
Schryft dom en de reddeloosheit van 't fchip daar toe hadt geperft: dat al wat 'et

tomn" °P of aan was niet docht. Voorts beriep hy zich op 't geen hunne
yrontfchui- £d. Moog. uit den Kapitein de la Lande, die 't fchip zelf hadt gevoert,

juK™ desaangaande hadden verdaan; en op het getuigenis van al de Kapitein
Admiraaü- nen

,
die eerlt by t fchip waaren geweeft, en naa dat ze 'c bezichtight

ZdT' hadden
*
oordeelden p dat het onbequaam was om daar eenig volk meê

x€AHt% te vvaagen : dat hy t derhalve hadt verkocht ten voordeele van 't Landt,
en op een'hoogen prys: dewyl't in Hollandt geen twee duizendt (lukken
van achten zou waardig zyn : dat hy daar in d'ordre van hunne Ed. Moog.

$j*tru8ie. hadtgevolgt, die in 't negende punt van zyn berichtfehrift f hadden be-
voolen , dat zoo wanneer de veroverde Jcheepen zoo reddeloos moghten
zyn

, dat ze zonder groote kofien , boven de waardy , daar aan te doen t

met m 't vaderlandt zouden konnen gebracht worden, men dan , naa
everneemmgvantgefchut de holten, en 'tgeen men daar voorts by zou
laaten , aan denmeefthedende voor gereedt geldt , ten overftaan van
den Konful der Nederlanderen, mdien 'er een waare, en van twee of

± Comm'tt- drie Kapïteïnen, daar toe te maghtige^i\ , zou verhopen. Dit had hvure». gedaan: zoo dat zyns bedunkens hunne Ed. Moog. geen reeden had*
3qa*£. den om daar over misnoeght te zyn. Korts daarna quam de Komman*

deur de Wilde, met den Kapitein Jan van Kampen
, en een koopvaar-

der, in de baay van Kadix
, zonder eenige roovers gezien te hebben

D'Engd- Ontrent deezen tydt vertoonden zich zes Engelfche oorlogsfcheeoen

len voor de baay ten anker. Doch hy ondernam niet tot naadeel der Ne-
derlandtfche koopvaarders

,
die daar af en aan voeren. Ondertuflchen

waaren de Hollanders hier neerflig doende met het fchip de Koningin -

ook maakten 2e hun eigen fcheepenfehoon en klaar, ennaamen de lief-
toght in

,
die ze te Kadix hadden gelaatcn

, en ook 't geen verder t'hun

Wek nen beh
r
oeve

;
Hollandt vyas aangekoomen. Den tienden van Septen>

rooflehip ber ontfing de Viceadmiraal tyding
, dat de Kapiteinen Jan Gideons-

verovert,cn zoon Verburg, Gillis Kampen , en Pieter Salomonszoon die ondere
2*dr ge- % bevel van den Kapitein Pieter van Braakel op de roovers kruiden on-
rchooten. trent Tetuan een Turks rooffchip met tien (lukken hadden verovert en

te Malaga opgebraght : en dat ze noch een Turks fregat in den grondt
Be Ruiter hadden gefchooten en verbrandt

:
doch dat het volk aan fandt vlucht-

K^ei, te
'
200 dat ze maar ™Ce Moore

?
c" ?s

D
Chrift' flaaven hadden b*

DC w,idt ' koomen. Den volgenden morgen deed de Ruiter fein om onder zeil tc

Diamam
cn
gaan '

en clk lichtte zyn anker. Maar de Kommandeur de Wildt raakte
nsettl in 't uitlaveeren op den Diamant , een fteenklip onder waater , daar

met
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met halve vloedt maar drie vaadem waater is , aan den grondt vaft, met 7.

groot gevaar van 't fchip te verliezen: want het (tiet wel een half uur op
den grondt, en zyn roer af: doch dat werdt, toen 'tlos raakte, ftraks

weer aangehangen. Daar quaamen eenige (tukken houdt van de kiel en
van den vuuren huidt opdryvcn , jaa (tukken van een vaadem langte.

De Ruiter voer terftondt naar zyn boordt, en beval dat het fchip ftraks

inwaart tot achter 't Puntaal zou zeilen , daar men befchut leit voor alle

winden, en een fchip bequaamlyk kan zetten om fchoon te maakcn. Hy
zondt daarna eenige barken t'zyner hulp aanboordt , met een Spaanfchcn
duiker , om onder waater te bezichtigen of te voelen , of 't van noodc
was te kielhaalen , of niet. De Spaanfche duiker ging eenige reizen on- zyn fchip

der waater , en bevondt dat alleen de looze kiel , en de voering van wordt door

den vaften kiel was afgeftooten , zonder dat de kiel of huidt eenige fchaa- fchen duiker

de hadt geleeden. Door dit ongemak werden de Hollandtfche fchcepen ™d

c

e£°^-
dien dagh opgehouden. Ook liep de windt tegen , en (tak 's naamid- komt wtër

daghs zoo hardt op, dat men moft blyven leggen. Des anderendaaghs * te» anker,

ging de Ruiter weer 'tzeil: doch hy liet den Kapitein Jan van Kampen
11 Lpt'

by de Wildt, om hem in 'tkort té volgen. Opdenavondcmoft hy door
den (terken Weftcn windt weêr ten anker koomen. Met den dagh maak- Sjtwefie

te hy weer zeil, en laveerde naar d'Engelfche vloot, die noch ontrent
ll s'ep/.

de baay ten anker lag. Doch de Kapitein van der Zaan verloor zyn an-

ker in 't lichten. Naa den middagh quam de Ruiter, nevens den Kapi- £omtby

tein van der Huift, by den Engelfchen Admiraal ofKommandeur: maar
vlü^

c Ichc

van der Zaan, en 'tFranfche fchip de Koningin, konden hen niet vol- 15^/.

gen , en moften weêr ten anker koomen. Men bevondt nu hoe langs

hoe meer dat het Franfche fchip niet in ftaat was om by ftorm en on-
weêr zee te bouwen. D'Engelfche Admiraal Johan Stookslagh hier nu
met twintig zeilen , en liet zomwyle eenige fcheepen af en aan zeilen

,

om op de Spaanfchen te kruiden. De Ruiter zondt , na de gewoonlyke Hy Iaatd«
fcheepsbegroetingen van 't ftryken met eerfchooten , ( daar beleef- Admiraal*
delyk op werdc geantwoordt) zynen Kapitein Berchem , met den Fis- begroeten,

kaal Viane, aan zyn boordt, om hem mondeling te groeten. Oók ge-
fchiedde deeze bezending ten verzoeke van eenige Nederlandtfche Schip-
pers, die te Kadix laagen, en, naar fint Lukar willende zeilen , om daar
wol te laaden , door de Ruiters voorfpraak zochten verzekert te zyn,
dat hun d'Engelfchen dat niet zouden verhinderen. De Kapitein en de
Fiskaal werden van den Engelfchen Admiraal Stooks , die ziekelyk was ,

D,
J
dn»-

heufch bejegent en vriendelyk onthaalt. Daar op zondt hy drie Kapi- laard^*
teinen aan de Ruiters boordt, te weeten Jan Smit, Fonk , en Lopyn

,

tcr

d

i

o0
i^ie

die hem bewelkoomden : en met eene te kennen gaven, dat d'Admiraal bewelkkoo-

Stooks ten hooghften wenfehte om hem te zien en te fpreeken : en op
het vriendelykft verzocht, dat hy ten dien einde aan zyn boordt zou noodigen.

1

koomen
: daar Berchem en Viane noch byvoegden , dat hun Stooks hadt

gezeit
, dat hy gaarne zelf by den Viccadmiraal de Ruiter zou koomen

,

indien 't hemzyne ziekelykheiten zwakheit niet belette. De Ruiter, die

hem lang hadt gekent , en ftaat maakte op zyne vriendfehap en gunft.

Was geruft in zyne oprechtigheit, en befloothemtewiltezyn. Hywift
Welcfat een Viceadmiraal niet licht uit zyn fchip moght gaan, dochhy
verftondt, dat die ordre zagh opvyandtlyke, of twyfTelachtige en be-

denkelyketyden, als er reedencn waaren van wantrou , achterdenken,
of quaadt vermoeden; en fteunde nu op de vrecde , die den Engelfchen

en Nederlandtfchen Staat aan elkandere hadt verbonden. Hy begafzich
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dan (vertrouwende , dat de Heeren Staaten, noch de Raaden ter Ad-
miraaliteit niet quaalyk zouden neemen, dat hy zynen ouden, beken-

den , en ziekelyken vriendt eens ter loops in zyn fchip bezocht ) naar

zyn boordt, vergezelfchapt met den Kapitein van der Huilt , den Fis-

kaal Viane , en Jakob van Meeuwen va ri Dordrecht
, die toen op

zyn fchip voer, in welker byzyn hy een half uure met hem fprak. Zy
bejegenden elkander als oude en trouwe hartvrienden, die, naalangaf-
weezen , elkander onverziens ontmoeten , met betuiging van hertelyke

genegentheit , en onderlinge blydtfchap. Hun gefprek raakte devryheit
van de zeevaart en koophandel. De Ruiter verzocht , dat Stooks die niet

zou hinderen , maar handthaven. Ook vondt zyne reede zoo veel ingang

,

dat Stooks , in 't byzyn van eenige zyner Kapiteinen , aan de Ruiter be-

loofde , dat hy de Hollandtfche koopvaardyfeheepen zoo veel gunft en
vriendtfehap zou bewyzen, als zyn eer en eedt zou toelaaten: dat hy
ze zou laatcn zeilen werwaart dat zy wilden, indien ze flechts geenver-
bood* goederen in hadden. Hy zeide , dat meeft al de Hollandtfche fchee-
pen zulke goederen binnen Kadix braghten: dat hy dat ongaarne hoor-
de ; dat hy zeekre en naauwe kennis hadt van 't geen in die ftadt om-
ging, en wat daar werdt gelaadcn en ontlaaden. Daarna ontfloegh hy

,

op de Ruiters voorfpraak
, vier Spanjaarden

, die by hem gevangen
waaren, cn toonde met allerlei heushcit en goedt onthaal hoe hoogh
hy zynen vriendt achtte; die wel voldaan van zyn boordt fcheidde, en
's nachts ontrent d'Engelfchen ten anker bleef leggen , om naar van der

Zaan en 'tFranfche fchip te wachten. Zy quaamen met den morgen, en
toen ftclde hy, nevens hen , zynen koers naar 'tnaau van de Straat,
om d'andere fcheepen

, onder zyne vlag behoorende
,
op te zoeken

f.
On-

trent drie mylen door 't naau geraakt *
, achterhaalden hemde Komman-

deur de Wildt en Kapitein Jan van Kampen en ontrent Fuengirola

,

tulTchen Marbella en Malaga koomende
, zyn hem de Kapiteinen Dirk

Schey , Jan Ooms cn Adriaan van den Bofch ontmoet ; die met hem
's avondts voor Malaga ter reede quaamen , daar hy ook den Kapitein
Pieter van Braakel vondt. Hier werdt beflooten , het Franfche fchip de
Koningin, onder 't geleide van de Kapiteinen Jan van Kampen en Dirk
Schey, naar Toulon te zenden , met laft om 't aldaar

, volgens d'ordre van
hunne Hoogmoogentheeden

, aan den Gemaghtigde van den Koning van
Vrankryk overteleveren. Daarna $ quaamen ook de Kapiteinen JanGi-
deonszoonVerburg, Gillis Matthyszoon Kampen, en Pieter Salomons-
zoon te Malaga op de reede. Te deezen tyde ontfing de Viceadmiraal
de Ruiter brieven van de Heeren Staaten en de Raaden ter Admiraaliteit,
den tweeden van Auguftus geteekent, met laft en ordre, dat hy zyne
onderhebbende 's Landts fcheepen voorzoo lang als moogelyk was met
waater zou voorzien, en dan op de kuften van Portugaal gaan kruiflèn

,

om zich te vervoegen by de vloot, die, fterk veertien fcheepen
, onder

de vlagge van den Heer van WafTenaar naar Portugaal zou 'gezon-
den worden : of om tulTchen de Barlings of Barlengas ( dit zyn klee-

ne eilanden ten Noordtweften van Lisbon gelegen) cn den hoek van
fint Ubes , of Setuval kruidende , dc komft van den Heer van WafTe-
naar, of des zelfs ordre, te verwachten. De L. Admiraal, te vroren
bekent door den naam van Opdam

, voerde nu den tytel'van Heere
van WafTenaar ; om dat hy niet lang te vooren die Heerlykheit hadt
bekoomen. De Prins van Ligne hadt de gemelde Heerlykheit

,
die,

meer dan hondert jaaren geleeden ,
door het trouwen van vro'u Ma-

"riaj,
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riaf, oudtfte dochter van Johan den tweeden, Heer van Waflènaar , met 16V7.
Jakob,GraafvanLigneenFauquenberg, aan dat huis was gekoomen, aan t/- £
M^,r« o°T

S> Amb^^sheervanArlanderveen, verkocht,waarde Heer van Opdam vertoonde by gefchrift aan de Heeren Staaten

oudr^n Tlh "n^
gemdde

J?
eerlykheit hec ftamgoedt was van het SJSoudt en adelyk geflaghtvan Waiïenaar, waaruit hy in wettige manlyke

atKomitewasgefprooten*: met verder verzoek , dat hunne Ed Groot
Moog. dé zelve Heerlykheit zouden gelieven te naaderen, ofte doen naa- sk/SST,
deren

,
en aan hem te gunnen en overtegeven ; mits dat hy de penningen

Leea™a '

daar voor in den koop uitgelooft , zou opbrengen : Waar op by de «mei-
öe Staaten werdt goedtgevonden en verdaan, dat de Heeren Raadenen
Mceftcrs van de Rekeningen over hunne Ed. Groot. Moog. middelen \f£Ztae Heerlykheit van WafTenaar, 't zy bynaaftine, 'tzy by overlaatine
van koop

,
ofanderfins

,,
aan den vertoonder zouden doen hebben , enKJ

oen zeiven daar mede verleyen , mits dat het gemeene Landt dienaangaan-
M
*f

1 1 S7«
öe buiten latten en koften zou werden gehouden * . Dus quam de L. Admi-
raai tot liet bezit van deeze Heerlykheit

, dicïnHollandt inoudtheit uit- * w'*^
iteekt. Want men plagh van oudts van de drie doorluchtighfte^mbui-^^

1 de* Hollandtfchc Kidderfchap met een gemeen fpreekwoordt te zeg- *'*^*m
gen

,
ff afenaar is d'oudtfte, Brederoode dedelfie , en Egmondt de ryk-

Jte
. De toeruftingterzee, die hunne Hooghmoogenthcden de Heeren ^«joa&h.

Staaten, geduurende d'onluften met Vrankryk , genoodtzaakt waarente *
6

zfe
'

Hasl
doen

, wilden ze niet vergeefs of om niet gedaan hebben : derhal.ven 7"*- BatL
Vondt men geraaden, zien van de zeemaght, boven gemeldt, te die-

V'A H
'ft-

nen, om. den Koning en 't ryk van Portugaal tot reden te brengen en Tref'
de vergoeding van 'tongelyk en der fchaade, die men verftondt dat de

Voor
J
nec

StaaC "ketenen in Brazil en elders lud' SS?den aangedaan, gewaapender handt te eifchen en te bevorderen. Men Staare» «*
hadt nubeflooten de Portugeezen de voorwaarden f van vreede, faS*°

st*
men hunnen Gezant inden Haage weleer hadt aangebooden , en nu naar +

tlït° n * d
?

tydei
?
en 2aakcn waaren vera»d^

» « doen aan™
HeeTe ?m£i

^«k*™1^* 1 zeggen. Ten dien einde werden de "7"»*K en Gysbert de Wit nevens de vloot , onder

Sm^.Ma
n ^t

naar
'
derwaart gunden. Men liet ook den Vi- Nadcriart

StaÏÏtt b
r/arder

t

aa^hryving weeten: dat , indien, voor -Suf.

Portu Lfche vloot'^^f^V ^Ü** «T^'men ». • j '
,

Ult Bra2u verwacht werdt , moeht aankoo-

uèn
'

Hƒr g andet rykgclaade ««gaande of inkoomende fclip offchec-

ofut, ° geeZe"
,

toebehooren* •
zoodaanige vloot fchfp

daaïffaCT^" ? ,

e" aa»«houden, of tc verzeekeren Z
den 1 °

f ^ .

elle" °'KlerhandeIinge toflehen de Gemaghtigden van

tuKeze?,^ """^ H°°g - Moog.
b
derwaart zonden)Vde Pot-

en

H

6
^

voottte zetten f, en tot een goedt einde te brengen: tnja^
««»ngf«üte de gemelde vloot

, fchip, offcheepen, zich zouden willen
'""<

wceren
,
dat hy ze dan met gewelde zou aantallen , bevechten , en

daot-n"-
daarzoodaanigekl°ekmoedigheit, voorzichtigheit , enfol-

eefrSP '"t? r
gf"

de
'

als naar gelegentheit van zaaken zou konncn

en' nn 'j v r^M was dentwintighftenvan Auguftusgeteekent,

ter \XT £ V,
!
:eaamiraal eerft den achtienden Oktober voor Kadix n ,

van HoUandc I

°,
0t den Heer van Waflinaar

'

L Admiraal™l
nrn mi J£'

1CP den vyfden van September , fterktwaalfoorlogfch.ee- ""«loopt

UI Buk
e" een beh°eftfl«it, uit de Maaze in zee, voeren-Jg™-*

S dc
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1657. de het fchip d'Eendraght, met zesentfeventig mctaale ftukken, en drie-

Komt voor hondertvyfentwintig mannen. Hyquamden vyfentwintigften voor Kas-

ToThoo- kais , aan de mondt van de riviere van Lisbon ten anker. De Heeren
tc en deWit yen Hoove en de Wit, Gemaghtigden f der Heeren Staaten, voeren

^STular ten zeiven daage met een jacht de rivier op, en, naadat menhunhadt
Litton. tocgehiten in de ftadt te komen , deeden ze daar hunne intreede met

},\ir» koetfen+ Den tweeden dagh daar aan werden ze, op hun verzoek, byde
* xisegt. Koninginne moeder , die 't ryk met eenige Grooten , by de minderjaarig-

heit van den Koning haaren zoon ,
regeerde , ten gehoore ontfangen.

Hun voor- Zy deeden hun voorftel en eifch: te weeten, dat men al wat men den
cicneic

. Nederlanderen in Brazil en dders hadt benoomen, zou wedergeven, en
al hunne fchaade vergoeden. Doch in 't eerfte gefprek , dat ze met

^Miniflers. drie Bewindtsluiden \ vanftaat, over hun voorftel, hadden, konden ze

malxxvu.' genoeg bemerken , dat men tot geen wederlevering , noch vergoeding

111-114.' zou verdaan: en naa verfcheide tzaamenfpreekingen en onderhandelin-

Deroau- gen, zeiden de Portugeezen rondt uit, dat ze bejlooten hadden niet een

Icrcn^S" voet landts 'wederom te geven. Hier op werdt de handeling afgebroo-

tc ftaan. ken. Maar eenige daagen te vooren hadt men al de Nederlandtfche koop-

Nfdcrfa^dl
vaardyfeheepen ,

die te Lisbon , en te fint Ubcs laagen , verbooden te

fcLichcV vertrekken, tot nader ordre. De Gemaghtigden der Heeren Staaten lie-

pen te Lis- ten ^oor den Nederlandtfchen Konful , Wouter van der Hoeve , by \ Hof
iJbcj? alles aanwenden , op dat de koophandel zonder verhindering hunnen

loop moght hebben; dewyl door de Hollandtfche vloot de minftcdaadc

van vyandtfehap niet werdt gepleeght. Hy vertoonde met eene,

dat door dit ontydig beflag eerft oorzaak tot verwydering werdt gegeven*

Doch hy kon niet verwerven , en werdt met goede beloften opgehou-

den. Daarna verzochten de Ncderlandtfche Gemaghtigden, dat ze hun
affcheidt van haare Majefteit moghten necmen , om hunnen laft te vol-

trekken. Doch men zeide, dat de Koningin onpaflèlyk was , en hun

tiofob geen gehoor kon geven. Hier op hebben ze een beflooten brief aan den
Geheimfchryver van (laat , Pedro Vierra de Silva , ter handt geftelt

; zeg-
gende, dat het hun leedtwas, dat ze, vermits d'onpafTelykheit van de
Koninginne, d'eere niet konden genieten om een behoorlyk affcheidt

van haar te neemen , en daarom verzochten , dat hy dien brief uit hun-
nen naame , aan haare Majefteit in eige handen geliefde te leveren : 't geen
hy beloofde te zullen doen. De brief gaf te kennen, al wat ze hadden
aangeboden, en gedaan, om de gefchillen met vriendtfehap byte leggen:

en dat ze , dewyl alles vergeefs was , gelaft waaren den oorlogh aante-

Portugaalkundigen, gelyk zy deeden. Hier op gingen de Heeren Ten Hoove en

oodotan- de Wit '
k°rtdaaraan »

tYcheep
,
en quaamen den drieëntwintighften

geka°nlight. van Oktober in de Hollandtfche vloot; den Heer van Waflenaar bekent
maakende , dat de vreedehandel was afgebrooken , en d'oorlog aangekun*

noaob. dight. Daarna vertrokken ze met twee pakketboots, onder 't geleide

•1 oSob. vatl den Kapitein Hek , naar 't vaderlandt. Eenige daagen te vooren werdt

's Landts vloot verfterkt met vier oorlogfcheepen van de Ruiters esqua-

De Ruiter ^ onc|er deiiKapitein Verveen. De Ruiter quam den zesentwintigften

ïioet

bydC
van Oktober met tien fchecpen van oorlog, eneenwaterfluit, onder de

vlag;gc ; hebbende noch twee fcheepen te Kadix gelaaten
, die met den

eerften zouden volgen. Met deeze hulp was 's Landts vloot nu fterk

zéven of achtentwintig zeilen. Geduurende hun verblyf 0p en ontrent de

küfl yan Lisbon werden verfcheide Portugeefche fcheepen, offcheepen

die Portugeefche goederen inhadden, verovert, en ook eenige voor de

Rui-
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Ruiters aankomft. Men onthielde zich eenigen tydt ontrent de rivier 1^7.
van Lisbon daar men, af- en aanzeilende, meer metftormen dan met
vyanden hadt te worftelen. Den dertighften der maandt quaamen de Bera^ c"

Viceadmiraalen deRuiter enPieter Floriszoon aan 't boordt van den Heer tT£
van VValienaar, daar het punt van zyn berichtfehrift , datvandet'hüis- ^»w»«s
reize fprak werdt overwoogen

, en voort beflooten, dat men noch tot
dentwaaliden van November zou blyven kruiden, tuflchèn de Barlen- op gcnoQ-

gas en den hoek van fint Ubes , dertig of veertig mylen van den wal,
meR*

en dan met het eerfte quartier der maane opduwen , en naar *t vader-
landt zeilen. Korts daarna werdt de vloot in drie esquadres of hoopen Deviooc

verdeelt: het eerfte onder 't gebiedt van den L. Admiraal Waflènaar
, hctj°

rdtin

tweede onder den Viceadmiraal de Ruiter , en 't derde onder den YfcJïS*
ceadmiraal Pieter Floriszoon. Men gifte toen dat de vloot ontrent den deelt*

middag op de hooghte van Roxent was , niet veel min dan veertigh my-
lcn van 't landt. 'Savondts ley men Weftnoordtweft aan , tot ontrent
middernacht: toen werden zommige der Hollandtfche fcheepen , en on-
der anderen de Ruiter, een vreemdt vuur gewaar, en etlyke fcheepen
zonder vuur: daar elk, die 'tzagh, ftraks naar toe wendde, maaken-
de met fchieten en vuuren veel geruchts, en omziens. 'Twas een ge- DcPortn-

dceltederPortuseefchefuikervloot, ontrent veertig zeilen fterk, die, uitEwoo^
Brazil koomende, onder de Hollanders vervielen. Toen deed elk zyn vervalt b7
beft: d'ecn om t'achterhaalen en te neemen, dander om te vluchten en d^Hoiiand-
Zich te bergen. De Viceadmiraal de Ruiter veroverde 's nachts ten twee fche vloot,

uuren het fluitfehip de Fortuin , gelaaden met zeshondertenvierentwin-
"dc\5

u
^'

tig kiften fuiker, enduizendc huiden. Hy was toen, nevens etlyke an- verovert

dere Hollandtfche fcheepen
,
in 't midde van de Portugeefche vloot en

fchip *

hoorde hier en daar fchieten: maar 't werdt zoo donker, metdichtenW
*****

gen dat men quaalyk van achter tot voor in 't fchip kon zien. Evenwel
werden indien nacht, in den volgenden morgenftondt , en daarna, noch
verlcneide Portugeefche fcheepen bezeilt en genoomen. De Komman- Nochvccri
deur de Wildt veroverde twee fcheepen : de Kapiteinen Aart van Nes ££2en Abraham van der Huift eik desgelyks twee : de Kapiteinen Jan de
JLietde, Chnftiaan Eldcrtszoon, Pieter van Braakel , Willem van der
^-aan, Jan Ooms, Jan Adelaar, Gillis Matthyszoon Kampen , en Gil-
lis Janszooii, elk een, tzaamen vyftien fcheepen. Doch eenden mel-
den, dat er noch zes werden verovert, daar my geen zeeker befcheidt
van is voorgekoomen. De Heer van WafTenaar nacït des nachts , door de
duilterhei

,
geen kennis van d'aankomfte der Portugeefche fuikctfchcc

S, yn ^ C
i
u
d

'

eerfte wacht achterinde Hollandtfche vloot
v\ erdt gefchooten

;
doch hy meende , dat het naar een van 's Landts fchee-

fv?7
aS

i

aama
o
a§h hy e

f
niSe lei»en, en fchoot ook een feinfehoor*

waar op hy tover ftaag wendde, en liep ontrent een myl Ooftnoordtooft
op: maar dedonkerheit vermeerde, zonder dat hy iet kon verneemen.
l oenlmeet hy 't om de Zuidt, en nam zyne marszeilen in. Dus liet hy
tclryveinot dat de dagh aanbrak

, met mift en reegen , zoo dat hy flechts
ne van 's Landts fcheepen kon zien: dewyl de fcheepen , doorde jacht, DcRuite*n t donker waaren verfpreit en verftrooit ; die nu weer allengs by de komt aa»

vlagh quaamen De Kapitein Verveen riep hem eerft toe, dat een deelS^,
ortugeelche fcheepen onder de vloot waaren geraakt, en eenige daar endoethern

zvnboo^T^' i

De Vic^dmiraal de Ruiter quani regens den avondt aan
b

d^a«

^ : verhaalende
, hoe hy een fluitfehip hadt verovert , en uit de gedchc

gevangenen verftaan
, dat >cr noch vicrenvecrt ig fcheepen zouden volgen

,

vIo

£;;<
$ z die,

1
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die , twaalfdaagen geleden , op de Noorder breedtte van negenentwintig ért

eenendertig graaden, door onweer van d'andere waaren afgeraakt: dat

de vloot, van de Brazielfche kuft zeilende, uit vierentachtigh fcheepen
beftondt , hebbende zeven oorlogsfcheepen tot gcley by zich ; daar ze
niet van wiften ofzy voor ofachter waaren. Op dit bericht wendde de vloot
Zuidtweft aan

; op hoope van de volgende Portugeefche fcheepen t'ont-

moeten. Midlerwyl moften eenige Kapitcinen met hunne fuykerpryzen ,

die door hunne lekheit niet langer zee konden houden, vandevlagfchei-
den: zeilendenaar Vigo, inGallicie, een van de naafte havens die ze
konden bekoomen. Uit andere pryzen liet men eenige fuikerkiften lich-

ten, om ze te beter te redden. Naa vier daagen zeilens en kruiiïèns , zon-
der iet aan te treffen , riep de Heer van WaÓènaar de Viceadmiraalen de
Ruiter en Pieter Floriszoon te raade, om t'overleggen wat men verder:

diende te doen. Hierwerdt aangemerkt, dat zommige der Portugeefche
pryzen , om hunne lekheit

, gevaar liepen van zinken , en niet lang kon*
den gaande houden : dat naa alle waarfchynlykheit d'overige fcheepen de*
Brazielfche vlootc alrcedts binnen Lisbon , en elders , daar zy t'huis

hoorden , waaren aangekoomen
; dewyl men federt den vyfden daar niec

van hadtvernoomen: voorts dat 'sLandts vloot zoo fchaars van verfch
water was verzien , dat men moeite zou hebben om het tot de t huiskomft
te doen ftrekken. Derhalve werdt , om de gemelde reedenen, en om dc
lekke pryzen in behoude haven te brengen, beflooten, den koers noch
den zeiven avondt naar 't vaderlandt te zetten : doch met eenen werdc

goedt gevonden, dat de Kapitein Verburg, met de Kapiteinen van den
Bofch , Jan Matthyszoon en Bakker , tot den veertienden der maandt
op de kuft van Portugaal , zoo dicht onder de wal als zonder ge-
vaar kon gefchieden

, zouden blyven ; om aldaar zoo lang te kruiffèn , en
een galjoor op te zoeken, dat men wift dat met brieven van de Heeren
Staaten was afgezonden. Daarna vorderde de vloot reis , maar eer men
op de- kuft van Engelandt quam waaren veele fcheepen genoeghzaam
ten einde van water: zoo dat de Heer van Waffenaar zich genoodtzaakt
vondt achter Poortlandt, voor de ftadt Waymouth met eenige fcheepen
op dereede teloopen : daar men zich uit een kleene ftroom

, die van
'tdorp Sutton, voorby Prefton, in zee loopt, met water verzagh Eeni-
ge andere fcheepen en pryzen moften zich naar Plimout

, of Pleimui-
den, en andre Engelfche havens, door ftorm en'gebrek van water , be-
geven. De Ruiter hadt veel fukkeling met zyn prys, het fchip de For*
tuin, dat zyn roer door ftorm verloor, en door hem, dewyl hy met dat
roerloos fchipdevlagh niet kon volgen ,• naar Torbaay werdt gefleept

;

daar hy met zwaat weer en groot gevaarten anker quam*, en wel tien
daagen, door 't vernieuwen en aanhangen van 't roer , en door ftorm,
werdt opgehouden. De windt en zee was evenftraf: ook begoft de kou-
de te nypen, en de bergen laagen vol fneeu. Den derden van December
einghy, nevens de prys , weer onder zeil , en quam den zeften met
het ondergaan der zonne in 'tgat van Texel: daar hy, tot driemaalen

toe, op den dorpel ftiet, met geen kleen gevaar van iehip en leven: tot

dat hyeindelyk met den donker binnen raakte , en tot voor den Hel-
der, en van daar onder 'tSchildt zeilde. De Heer van Watfenaar quam
den zevenden binnen de haven van Hellevoetfluis. Ook raaJfcten d'andere
fcheepen, weinig vroeger of laatcr , in behouden haven.

HET

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuestLLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

146 A 37



«41HET LEVEN l6'8

VAN DEN HEERE
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Hollandt en Weftvrieflandt.

Vierde boek.

|
er geleegenhcit dat de Heeren Staaten der 'vereenigde

' Nederlanden den Porcugeezen den oorlog lieten aan-

jkundigen, werdtindenjaareMDCLvm befloocen, een

; oorlogsvloot toe te ruften , en den Viceadmiraalde Rui-

J
ter met tweeëntwintig fcheepen van oorlog > en twee

l jachten, voorafin zee te zenden: met laft,om de kuft van

l Portugaal te bezeilen , en donderzaaten van die kroon

,

fcoo te Waater ais te lande, door *t bevechten en veroveren van hunne

perfoonen
, fcheepen , of goederen , alle moogelyke vyandtfchap en af-

breuk te doen: zulks als naar foldaat- en zeemanfchap zou konnen ge-

fchieden. Doch den koophandel , die de vrienden en bondtgenooten van
den Nederlandtfchen Staat op dat ryk dreven, zoude hy niet verhinde-
ren : maar door 't onderzoeken van zee- en vrachtbrieven , of 'tfchrifte-
lyk befcheit van d'inlaading der fcheepen , wel toezien en bezorgen

,

dat geenverboode waaren f , door eenige fcheepen, 't zy van waar die

moghten koomen , in de havenen van dat ryk wierden gebraght. Daar
benevens werdt hem bevoolen, dat, indien hy op deezen toght eenige
Biskaayfche Kommiffivaarders , of kaapers , kon aantreffen of bezeilen,
hy de zelve

, als verftoorders van den gemeenen koophandel , zou trach-
ten te veroveren , en als vyanden te bewaaren en op te brengen ; om
over de fchaade, die ze d'ingezeetenen der vereenigde Nederlanden had-
den gedaan, te recht geftelt te worden. Van dat flagh van roovers hadt
men etlyke jaaren naa elkandere veel moeten lyden; en daar over dik-
wils aan den Koning van Spanje , en zynen Gezant in den Haage , zich be-
Klaaght doch vergeefs

: zoo dat de Heeren Staaten , ziende dat men
hun liet begaan, ten leften goedtvonden, zich daar teegens te ftellen,
en de Ruiter dien laft te geven. De vloot, die men toen naar Portugaal

weezer^
V°rZicn en bemant êelyk *n de volgende lyfl wordt aange-

Bevelhebbers.
*De Viceadmiraalde Ruiter.
T>e Kommandeur deWildt.
Kapitein Tieter van Braakel.
*Dirk Verveen.
^Abraham van der Huift.
fan Clisl„ tt .

J

Dc Ruiter
wordt mee
tweeën-

twintig
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gaal g-zon-
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.
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1658' IfaakSweers. Gouda. — 42 — ï^e.

Henrik Huiskens. doesburg. —i — 41 — 150.

DirkSchey. Kampen. — —, — 41 — 150.

Gerbrandt Schatter. ' DeVreede. — _ 42, — 150.

EwoutdeMooy. De Provinciën. — ~ 42 — iyo»

Jeroen Adelaar. T Raadhuis van Haarlem. 42, —. 1^0.
Jakob van Meeuwen. De Burg van Leiden. — 42 — j^0 .

Tsbrandt de Vries. De Harderin. — — 34 — 130.
JakobTronkquoy. Zeelandia. — — 31 — iio«.

Pieter'van Zaaiingen. De Harder, — — 30 — ii«„

xyldriaanvandenBofch. De Bul. — —
> — 28 — 110.

PieterSalomonszoon. DeFafant. — — 28 — 110*

Jan Roetering. De Harder. —
« — 28 — 115-,

Niklaas. Marreveldt. Overyjfel. — — 28 — 110.
Behoeft- en waterfchcepen.

Steven Kuiper. —* —

.

DirkLyft* —
. _ —

. 914 — 3300.
Dc vloot De Viceadmiraal dë Ruiter voerde opdeezen toght, door laft vandc

foopt in Raaden ter Admiraaliteit , weer de vlagh van boven, als Admiraal; de
wordHn Kommandeur de Wildt op de voorfteng , als Viceadmiraal ; en de Ka>

Seel°
pcn

Pitcin Pieter vanBraakel op de Kruisfteng
,

als Schoutbynacht. Naadat'
de vloot in 't begin van Junius uit Texel in zee was geloopen , werdtzc
in drie esquadres verdeelt. Over 'teerfte, beftaande uit acht fcheepen,

hadt de Heer de Ruiter 't gebiedt: over het tweede , dat uit zeven fchee-

pen beftondt, geboodt de Kommandeur de Wildt , en over het derde,
ook zeven fcheepen fterk

, de Kapitein Picter van Brakel. Onder huit

geley vvaaren ecnige koopvaarders. In 't eerft hadden ze veel ftilte , maat
op d'Engelfche kuft ontrent Fierley, ofFayrleigh, koomende, bekort

Wordt
iiet ft-erk te Waayen uit den Zuidtzüidtweften , met dik weêr enzwaa-

w
0
e

0
/tvcr-

C

ren reegen. Hier door werdt de vloot zeer verftrooit. Etlyke fcheepen
ftrooit. konden de vlag niet volgen. Kapitein Schatter raakte wel drie mylen in

5 m
' ly om de Ooft, verliezende zyne voor-enbramfteng, zyn bezaansroe-

de brak ten halven af! De Ruiter hieldt toen draagende naar de lywaart-
fte fcheepen

, en quam met de vloot onder de Singels ten anker. Daar-
Komton- na voort zeilende, raakten zeven fcheepen wel drie mylen aan ly en

gd^caan- daar onclcr ecn behoefrfchip ,
dat zyn groote fteng afzeilde. Hy hielde

Iers. daar draagende naar toe , en vondt zich genoodtzaakt met de gantfehc
Wordt «- vloot in Duins teloopen, of anders zou hem de harde windt weêr met
fcfiw ^ vloedtterug hebben gedreven Doch eer hy daar op de reede quam,
Joopen. zondt hy den Kapitein van Braakel voor uit , om zich by den Kommandeur

Willem Withorn

aan den Overfte van

towïT oorlogfcheepen , tegens den inhoudt van 't zesentwintighfte punt f van
hom,en 't vreéverbondt , in de haaven quam. De Kommandeur en d'Overfte naa-

.

der

n

2fteC

fte men zyne verfchooning aan :
hem beleefdelyk bewellekoomende

, met
icn.

ce
"

aanbieding van hunne dienft, in 'tgeen hy van nooden moght hebben.
tme A,t-

Ifl
>

t in2eilen aeeden de Hollanders eenigc eerfchooten
, die de Kom-

9*1.
XXXlY

mandeur Withorn met gelyk getal beantwoorde. Hier zocht men 'tgeen

cebrooken waste herftellen, en zich van waater, en eenige andere .be-

hoefte te verzien, ook de twee ranke behoeftfeheepen wat meer te bal-

laften , om tc beter zeil te kennen voeren. Doch terwyl men hier mee
bec-

iorn , die daar met vier of vyf oorlogfcheepen lag , en den
de kafteelen , te verontfchuldigen , dat hy met zoo veele
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beezigh was , overviel hun den tienden van Juniüs.naa den middagheen i6y8.

fchielyke en harde ftorm uit den Zuidtzuidtweften , zoo dat men genoeg J^d?dooi;
te doen hadt om de fcheepen vaft te houden , zommige voor twee en een zwaa.-

zommige voor drie ankers. Kapitein Schey verloor twee kaabels , en bleef
p V

n

„
ft

vXu.
ter naamver noodt voor zyn plechtanker leggen , met groot gevaar van
fchip en leven. Het daagelyks tou van Kapitein van Zaaiingen brakdes-
gelyks aan ftukken. Te dier tydt waaren veele boots en etlyke floepen

naar landt, om waater en ballaft te haaien , die veel ramp hadden. Eeni-
• ge laagen den gantfehen nacht , en een ftuk van den volgenden dagh , dicht
by 't landt op hunne dreggen , met groote armoede en natte koude , zon-
der eetenof drinken. De Ruiters boot, die alleen int vlotwerdtbehcu- Eew|e -

den, quam 's anderendaags tegens den middagh zonder fchaade aan zyn ;l /
:

boordr : met tyding , dat de boot van den Kapitein Gillis Kampen gantfeh &
in Hukken was geflaagen : dat de boots van de Kapiteinen Verveen , van ]^ '^JZ

den Bofch , Adelaar en Pieter Salomonszoon , cn twee floepen , met geJualt,

kracht van Duitfchen en Engelfchen op 't landt waaren gehaalt en ge-

oerght; doch eenige zeer reddeloos en befchaadight , inzonderheit de
toot van Adelaar , die* om dat ze ballaft inhad, zeer zwaar was om
op te krygen. De boot van Kapitein Schey was met twee man, de boot Twee

van Kapitein van Meeuwen met een man, en de floep van Kapitein Pie- j£°p
S

d

e

r
"^ü

ter Salomonszoon met een man, in zee en weghgedreven , op Godts zcewaartin.

genaade, en met kleene hoop van ooit te recht te koomen. De fchaade

die men hier door leedt , was zoo groot niet dan *t ongerief. D'EngeHchen

,

die hier ook een boot en twee floepen verlooren , getuighden , dat ze

zulk een fterken windt byzoomer dagh nooit hadden beleeft. Zy toon- Behulp-

den zich zeer gedienftig en willig in 't bergen van de Hollandtfche ma- dcrEngci-
troozen en vaartuigen: ja zy waakten, nevens de Hollandets , den gant- fchen.

"

fchen nacht over > voornaamelyk hunne Bevelhebbers , om den vcrlegc-

nen in alle voorvallen de handt te bieden. Ook was 'er laft van Londen
gekoomen, dat mende Hollandtfche vloot in alles behulpzaam zou zyn.
Daarna kreeg men bericht , dat de boot van Kapitein Schey met twee*
man te Harwits was aangekoomen: en dat ook de boot van Van Meeu-
wen

, en de floep van Pieter Salomonszoon , twee mylen van Duins
waaren geberght. Ook werdt de floep weer onder de vlag gebraght. Dan
eer men daar rechte zekerheit van de boots kon bekoomen , ging men
weer t'zeil: want de Viceadmiraal de Ruiter oordeelde, dat het onge-
laden was met de gantfche vloot naar een boot of twee te wachten.
Maar om 't gebrek te vervullen, hadt men etlyke boots van d'Engelkhen
gekocht. De Kommandeur Withorn zondt noch voor 't vertrek der vloo- Witiiötf

te zyn» Kapitein meteen* Predikant aan dc Ruiters boordt , die hemzy- Kaptmea
nen dienft op nieu aanbooden : zeggende , dat de Hollanders al quaa- ««« Prcdi

:

men zfi met zoo veele fcheefen van oorloge of hunne reede , nochtans zeer
c

welkom waaren. Ook riep de Viceadmiraal de Ruiter, eer hy weer zee boordt,

koos, zyn Krygsraadt by een: daar de Luitenant van Kapitein Adelaar

tC recnt ëeftelt - Hcm werdt te laft geleit, dat de fchaade ,
die aan

Adelaars boot was gefchiedt , door zyn moetwillig verzuim was veroor-
zaakt; dewyl de boot, wel drie uuren eer 't onweer opftak, zyn laading
inhadt, en dat hy

, hoewel de Schipper hem aan landt liet aanzeggen,
dat hethoogh tydt was om naar boordt te vaaren , in de herberg bleef
zitten drinken, tot dat de ftorm hen verrafte. Hier over werdt hy ver- strafover
weezen in t vergoeden van de fchaade, uit zyn verdiende gaadje , en^^m
voort, geduurende de gantfche reize, in zynen dienft gefchorft, en uit ZiïL,

het
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het fchip gezet. Daar waaren ook

, terwyl men in Duins lagh 1

vIn

T

cZ eenige bootsgezellen ™n de vloot °P 't landt geraakt en Wegh-
voikmcdc eeloopen. Doch de Ruiter braght door den Kommandeur Withórn en
V
W»rran

^'Overfte der fcafteclen teweeg,' dat men al de weegen met zes foldaaten

door 'tbc- te voet, en zes te paardt bezette , en laft gaf hen overal optezoeken,

Engcifchcn
ook zvn 'er acnticn achterhaalt en op 'tkaftcel gebraght. Dit liet d'O-

ecnige wcr- verfte aan de Ruiter weeten, en ftondt toe, dat hy die zou laatenhaa-

iiaah.

chtcr
* *en> Hy^ct ze aan zyn boordt brengen, hun afvraagende, wat hen hadt be-
woogen om zoo zonder verlof, ofpas , wegh te loopen. Zy zeiden

, geert
andere reeden te hebben, dan dat ze te veel moften werken; dewyler
op de fchcepen , daar ze mee voeren , te veel onbevaare bootsvolk was.
Doch naa nader onderzoek bevondt men , dat het deughdelooze vcr-
quifters waaren , die in den verleeden winter veele en groote fchülderi
hadden gemaakt, en nu de zelve met dit weghloopen gelykelyk en zon-
der geldt meenden afte doen. Ter zeiver tydt zyn'er noch zes van die
weghloopers gevangen, die nevens d'andere tot hunne ftraf werden be-

efatwee?
Waart

-
Dcn 7xfticnclen der maandt ftak de vloot weer in zee , enden

feril.
vierden van Julius quam ze dwars van Kaskais , voor de rivier van Lis-

Komtor,- bon
,
ten anker. Hier leggende

, onderzocht de Viceadmiraal hoe lang mert

kat van water was voorzien
:
en bevondt dat men een koftelyke vloot hadt

uitgeruft , en zich in een kleënigheit van groot belang vergift
; dewyl

men hen te weinig leggers , of watervaaten , had meegegeven en dat
in de behoeftfeheepen Hechts voor acht oftiendaagenwaaterwas, hoe-
wel men daar , indien 't aan geen vaaten hadt ontbrooken

, wel voor
vier wecken hadt konnen inlaaden. Ter zelve tydt zaagen de Hollan-
ders tuflehen dc dertig en veertig vifkhers barken , die zich opdeederi
als een groote vloot, en eenige quaamen zoo naa , dat de Ruiter laft gaf

Negen bar- hen aan te taften. Negen van die vaartuigen werden met floepen achter-
ke^genoo- haalt en genoomen , vier groote en vyfkleene, met zevenentfeftia man.
5 y*/. nen. De Heer de Ruiter heeft den voornaamften der gevange viflehers

naar de gelegentheit van de fchcepen en vaartuigen , die zich op de Por^
tugaalfche kuften onthielden , of verwacht werden , wel naau onder-
vraaght, om den krygsraadt te dienen tot kundtfehap en naarrichting
Hy verftondt uit hun, dat men, drie of vier weeken geleeden een Ge"

tf»r/"" ff t ™ '

c Hof van Portugaai naar Hollandt hadt gezonden. Daarna
zxxnir. belloot hy met den Krygsraadt, vier barken

, als van kleender waarde

1L>c
niet zevenenveertig mannen

,
en den voornaamften Barkfchipper, Anto-

<3aarvau nyrernando
, Lotsmaan des Konings

, t'ontflaan en naar landt te zen

™tTCt den
/ ®T dcCZen Lootsr?an lic

f
hy een

'

brief^n den Konful van der Hoe-
©ndiaagen. ve beltellen

:
verzoekende van hem te weeten , of de gemelde Gezant

De Rimers Zyns\veetens, eenige ordre hadt om den Hccren Staaten reedelyke voor*
aanden

0
waarden aan te bieden

, en hunnen billyken eifch te voldoen: vóórts te
Konfui vall kennen gevende , dat de Heeren Staaten genoeg genegen waaren tot vree-

sM' de: en dathethem zelffmarttc, dat hy veele arme onnoozele menfehen
zou moeten befchaadigen : dat hy daarom ook vier genoome barken
met het mcerendeel van 'tvolk, hadt vrygelaaten , en verder zou zien
wat hy met d'andere zou doen. Hy verzocht ook, dat men den brenger
van den brief zou toelaaten ,

eenige Portugaalfche vruchten
, mits die be-

taalende, aan zyn boordt te brengen. Men liet de verzochte ververfchine;

van duizendt lamoenen en zoo veel oranjeappelen volgen: ook maakten
eenige Portugcefche Grooten met brieven aan den Konful bekent , dat
zy niet twyttclden, ofalic de verfchillen, tiuTchen de kroon van Portu-

gaai
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gaal en de Heeren Staaten, zouden in der minne worden bygeleit; jaa 1658.
dat ze de vreede als vaft (telden. Dit liet de Konful met een' brief aan
den Viceadmiraal weeten, hem meteene, uit den naame van den Kon- v"zoek

iul van Venetic en eenige F ranfche koopluiden
, verzoekende, dathySt

twee icheepen
, die den wil hadden naar Venetië , en door den Konful ,

pen. «

en de gemelde koopluiden , waaren afgelaaden , ongemoeit zou iaaten
doorzeilen. Hier op fchreef de Ruiter tot antwoordt , dat alle icheepen , De Ruiter*

toebehoorende aan onderdaanen van Koningen, Prinfen, en Staaten,
ant™ordt °

die met den Nederlandtfchen Staat in verbondt waaren , vry en onber
'

ichaadieht moghten in en uitzeilen; mits dat ze geen Portugeefche öf
verboode goederen hadden ingelaaden : en dat men . om zulks naar waar-
heit te weeten

, die fcheepen voor een korten tydt moft onderzoeken.
Hy befloot ook, met kennis van den Krygsraadt, d'andre barken , met
hunne netten en 't overig volk, los te laaten, en liet ze vaaren. Ontrent
deezentydt werdt hem van eenige Portugeezen bericht, dat men noch
eenige Ooftindifchvaarders te Lisbon verwachtte , en in de riviere on-
trent dertig oorlogfcheepen toeruftte. Daarna heeft hy ordre gegeven ,

Hy ftelc

dat drie oorlogfcheepen ontrent de kaap ofuithoek van Roxent, ofRok- ifZkuiï
Ka de Syntra, en drie andere ontrent de kaap van Spichel, op de Portu- vin Porcu

geefchc fcheepen etlyke daagen zouden kruiffen, terwyl hy zich met
eenige fcheepen ontrent de . rivier van Lisbon onthicldt. Naa hunne we-
derkomft onder de vlagge , heeft hy zelf met eenige fcheepen gekruift

,

en van tydt tot tydt fcheepen afgezonden ,
' om de Portugeezen op te

zoeken. Doch federt den vyfentwintighften van Junius , toen de Hol-
landers uit het Kanaal zeilden

,
tot den tweeëntwintighften van Julius

in den tydt van zesentwintig daagen
, zaagen ze niet een vreemt zeif

dat wonder was
:
en de fcheepen die ze daarna aantroffen of bezeilden

'

quaamen niceft van plaatzen , die met den Nederlandtfchen Staat in
vriendrichap Honden, en men liet ze, na dat men onderzocht hadt of
ze ook Portugeefche of vorboode goederen in- hadden, hunne reis vor-
deren. De Viceadmiraal de Ruiter, wiens vloot alleen uit fcheepen door DcRuitec

d Admiraaliteit t'Amftcrdam toegeruft
, beftondt, hadt eenigen tydt den 238*

ver- miraalL. Admiraal Waflènaar met ettelyke zwaare fcheepen op de kuil: , v
wacht; want de Heeren Staaten hadden voorgenoomen , meerder maeht

WaflèMar#

naar Portugaal te zenden: docli dat voorneemen ging niet voort, en deHeer van Waftenaar bleef aan landt. Dus liet men de Ruiter met zvne
M xx:

68,h^iH,?^'//^^'^«Portugaalfchen oorlog bevoolen. Ook bleek "T"a~<. 1 1

"nu^daiiUn,u uuuum ucvouien. uok bleekhet dat hy maghts genoegh by zich hadt om de rivier van Lisbon ge-lyk als geflooten te houden
, en de zeevaart der Portugeezen met hun-nen koophandel langs hunne kuften te bekommeren, en te verftoorenwe

1 ortugeezen wel weetende, dat de winter hem eerlang naar huis DePortu-

vaar TZi
Y°^^ ^ ^emaghc mct vechten in ge- ÉftS*vaar te ftellen. Zy hielden hunne oorlogfcheepen op de rivier van Lis- vednfen

non
: ook werden eenige van hunne fcheepen , uit Brazil koomende, ^"dc"

aan d eilanden ontloft. Hunne andere koopvaarders , weetende dar zich fcheepen
Kuiter ontrent de Portugaalfche kuft onthieldt , waaren niet min binnen *

oorzichug, om hem, en 't gevaar van genoomen te worden , te my-

doen
cvenwel niet naa van al wat dienen kon om hun afbreuk te lxyuti

hv n'
€
j
Zynen ui«evoeren. Ontrent het midden van Julius betioot

,

D
n
cRu»«

zdle^ cle

n
f 7

gStaadt
'
binnCn de kaaP of uithoek van fint Vincent te

'
Ich

^
epen daar fchoon te maaken , de waaterfcheepen tont- tc zeilen om

IV Boek

'

tgeleide Yan de KapiteincndeMooy en van Zaalin-



i6j8

Dc tweeën-

twintig

bootsgezel-

len, die

uit Duins
wegliepen

,

worden te

recht gc-

ftclt , en ge-

fluit.

I4M

Men be-

fluitden

Komman-
deur de

Wildt met
vierfchee-

Ïien naar Sa-

ec te zen-

den.

!}/«/.

Hy gaat

derwaarc

('zeil.

1 5 lui.

De Ruiter

verdeelt zyn
vloot, en

blyft op dc

Jcuitkruif-

fcn.

li Tul.

H6 HET LEVEN VAN DËN
gen, naaj: Kadix te zenden, om ander waater te haaien. Achter of bezui-

den de kaap van fint Vincent koömende , daar 't vlak waater was , hebben
ze hun voomeemen in der yl in 't werk geftclt. Hier werdt ook Krygs-
raadt gehouden » en den rechtbank gefpannert bver de tweeëntwintig
moedtwilligen , die , toen de vloot in Duins lag , waaren weghgeloopen.
Drie van de belhaamels , of aanftookers van 't quaadt , liepen gevaar van
met de koorde geftraftte Wérden : maar om dat de Heeren Raaden ter

Admiraaliteit toen niet gewoon waaren zoo ftreng te gaan , werden ze
tot de naaftefcheepsftraf, die aan de doodt volgt, dat is, tot kielhaalen

verweezen. Ditgelchiedt met den misdaadigen, aaneen tou gebonden,
dat onder 't fchip doorgaat, en aan 't eene boordt werdt vaftgehouden

,

buiten boordt te werpen, en, met dat tou, onder de kiel door, en aart

'tander boordt op te haaien: dat met groot gevaar toegaat; want met
het minfte verzuim konnen ze armen enbeenen, hals en hooft breeken,
en hunne gezondtheit of 't leven verliezen. Daarenbooven werden ze
ftrengelyk voor de maft gelaarft , dat is , met een endt touws geflaagen of
gegeeflèlt: voorts heeft men hen verweezen inde boete van drie maan-
den gaadje, met de koften. D'andre negentien liet men driemaalen varf

de nok der ree Ioopen, of in zee vallen, en daarna desgelyks ftrengelyk

laarzen, met verbeurte van gelyke gaadje. Dit recht werdt op drie ichee-

pen in 'twerk geftelt. Op het fchip van den Viceadmiraal de Ruiter zyrt

acht van die misdaadigen geftraft ,
op 't fchip van den Kommandeur de

Wildt zeven , en op dat van den Sclioutbynacht van Braakel gelyk ge-

tal. Dus ontfing de boosheit haar gevvoonlyk loon: in plaats van 't voor-
deel dat ze met hun weghloopen zochten, haalden ze zich zeiven veel
fmerts, met fchande en fchaade, op den hals. Ter zeiver tydt werdt
ook beflooten ,

den Kommandeur de Wildt
, volgens een byzonderen la(t

van de Heeren Raaden ter Admiraaliteit , met ettelyke fcheepen naar
Saleé te zenden ; om 't werk der vreede daar ten einde te brengen. De
Viceadmiraal de Ruiter verftondt met den Krygsraadt , dat de Wildt al-

leen met vier fcheepen derwaart zou zeilen : want men oordeelde dat
men zoo veel maghts op de kuft van Portugaal moft byeenhouden als
moogclyk was: dewyl al des Konings galjoenen en dc.Brazilfche geley-
fcheepen voor Lisbon laagcn , die nien (hoewel ze noch ongereedt war-
ren) binnen twee of drie weeken, als men zyn beft deê, kon klaar maa-
ken ,

en dan zou hunne vloot uit zesendertig oorlogfcheepen beftaan *

die men moft afwachten ; dewyl men geen zeekerheit hadt van hun voor-
neemen. Den veertienden vanjulius fcheide de Wildt, nevens de Kapi-
teinen Schey, vandenBofch, enRoetering, vande'vlagh, {tellende
hunnen koers naar Kadix, om van daar naar Saleé over te fteeken. Ten
zeiven daage gingen ook de waaterfche^pen , onder de befcherming van
de Mooy en van Zaaiingen, naar Kadix t'zeil. Toen heeft de Vicead-
miraal de Ruiter d'overige zestien fcheepen, die hy by zich hieldt, in

twee hoopen verdeelt: te weeten acht onder zyn eigen bevel, en d'an-

dere acht onder zyn Sclioutbynacht Pieter van Braakel. Doch eenige

daagen daarna beval de Ruiter , dat de Kapitcinen Schatter
, Pieter Salo-

monszoon en de Vries , vyf mylen benoorden Roxent zouden kruiflèn

:

en deKapiteinen van der Zaan, Marreveldt, en de L. Kapitein Jan van
Amftcl, (dees geboodt op 't fchip van Van der Huift/die vermits zyn twee-

de huwelyk aan landt was gebleven) dicht by Roxent of Rokka de Syntra

,

ontrent den mondtvan den ftroom Tcjo,ofde nviere van Lisbon. De Ruiter

zelf kruifte met tien fcheepen, wydt verdeelt, af en aan. De Komman-
deur

Early European Books, Copyright © 20 1 1 ProQuestLLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

146 A 37



L. ADMIRAAL DE RUITER. 147

deur de Wildt quam ontrent het led van Julius met de KapitcinenSchey , i^f8.
van den Bofch, en Roetering op de reedc voor Saleé. Hier liet hy den

k^^r

c

Prins Sid Abdala- Sid Mahumad Ben Bukar met een brief* weetcn , dat sS™1

hunne Hooghmoogenthcdcn , deHeercn Staaten Generaal der vereenig- * *7*fc

de Nederlanden, het vernieude vreéverdragh f, door den Konful David ï zief'?*}'

de Vries , en zyneGemaghtigden , den tweeentwintigften van Maart des «xviioiX
voorleeden jaars geflooten , voor goedt en aangenaam hadden opgenoo-
men : en dat ze hem een gefchrift van goedtkenning en bekrachtiging j t***sfèfr

van dat verdragh hadden meegegeven ; om dat met zyne goedtkenning
en bekrachtiging uit te wüTelen : met verder verzoek , dat zulks ten eer-

ften moght gefchieden
; op dat hy zich weer onder de vlagge van den

Heer de Ruiter moght begeven , die miflehien de fcheepen , die hy by
zich had, vannoodezou hebben, indien de Portugcezen moghtcn uit-

koomen om de Hollanders van hunne kuft te dryven. Naa ditfehryven

vverdtdeKommandeur
, terzaake varfeenige verfchiilen, noch opgehou-

den tot den twaalfden van Auguftus, toen quam de Konful de Vries aan

zyn boordt , die hem de geteekende bekrachtiging van 't verdragh , uit den
naamc van den Sid Abdaïa overleverde. Ook hadt de zelve Abdala , met
een brief aan den Kommandcur , den Konful gemaghtight , om het ichrift

re„tSfde"
van bekrachtiging der Hceren Staaten uit zynen naame t'ontfangen. Waar vrcêbc-

öp de Kommandcur den Konful dat gefchrift ter handt Helde. Dus ge-^J^S
fchiedde d^itWiffeiing^ertweegéTcliriften tot beveiliging van 't vreever- gewade

dragh. Ook beloofde de Prins van Saleé, Abdala, in den gemelden brief,
11^

ordre te zullen ftellen , dat den onderdaancn der Heeren Staaten
, in 't

geen zynoch te eifchen hadden, goedt en kort recht zou gefchieden; op
vertrouwen dat de Heeren Staaten zyne onderzaaten , ter zaake van
hunne fchaade, door 't nemen van zeekerfchip, voor Tetuan geleden

,

met de zelve rechtmaatigheit zouden handelen. Hier by bleef 't : tot

dat in volgendejaar eenige Gezanten van Saleé in Hollandt quaamen

,

met wien eenige punten \ , dienende tot vermeerdering en verklaaring fziejtó

van 't vreêverdragh , werden ontworpen , en wederzydts ingewillight. ^*
Terwyl de Wildt naar Saleé was, bleef de Ruiter buiten Roxentalkruif- «v™™/*
fendeaf- en aanhouden, zonder Portugeezen t'ontmoeten of aan te tref-

{fen: behalve eenvifTchers bark van Lisbon , met tien mannen en drie ƒ.1559.
'

jongens, die door den Kapitein van Meewen werdt genoomen. De Rui- z 5*°:

ter vraagde den Schipper naar des Kcnings oorlogfcheepen : doch hy genoomeu
antwoordde

,
dat men die liet leggen , en alleen acht of tien fcheepen der «non^aa-

Brazilfche Kompagnie toeruftte. Daarna liet de Ruiter de barken 't volk
g
?jiui.

ontflaan. In 't eindt der maandt als de Ruiters fchip , een uur naa mid-
dernacht, hadt gewendt, quam Kapitein Schatter korts daar aan , door
d'onachtzaamheit van zynen Stuurman , hem dwars voor den boeg , zoo
«at hy noch af- noch draagende kon houden. Hier doorraakten ze el- r>eRuiter$

kander aan boordt, en de Ruiters boegfpriet brak by de woeling af. Zyn^^
galjoen werdt zeer befchaadight , een ankerftok brak aan Hukken , en zyn fchip

twee Hukken fprongen uit de rampaarden. Hier door vondt men zich ge- ^r

G^x

noodtzaakt het fchip naar Kadix te zenden, om alles te hermaaken. De
ö
ji/*/.

Stuurman
, die door zyn verzuim de fchaade hadt veroorzaakt , werdt

vandenKrygsraadt geltraft met het verlies van al zyn verdiende gaadje.
ye Viceadmiraal ging over op het fchip van Van der Zaan. 'S daags
daarna quaamen deKapiteinen de Mooy en van Zaaiingen met de twee
waterlcheepen weer van Kadix onder de vlagge. Den derden van Augu-
Itus kreeg de Ruiter tulTchen de Barlengas en Roxent, ontrent drie my-

T x len
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i6*8. leu benoorden dc kaap van Roxent jacht opeen Portugeefch fcheepken',

Hybyght^ naar 'c landt en dicht onder een kafteel, tuflchen twee reeven , ban-

lihccpLnT ken , of drooghten , in liep , daar ook een karveelfchip Jag met hout ge-
dat tuiïchen

iaaden. De Ruiter, eerft niet weetende dat daar zulke banken waaren,

idder.ecn' raakte binnen een musketfehoot onder *t kafteel , noch dichter by 't fcjiip

,

kaft«'
daar

en'geenfcheepslengte van 'trif of de bank; zoo dat hy groot gevaar liep

tócn'tnie*

1

van daar op te ftootcn. Doch met groot geluk kreeg hy den boeg naar
katxnadc- zee j en van >

t janc|t af Toen begoft hy op 't kafteel , op het fcheepken

,

en 't karveel te fchieten : daar die van 't kafteel niet op zweegen. De Ka-
pitcinen Sweers , Schatter , de Vries , en van Meeuwen gaven 't ieder

een laag. Die van 't kafteel fchooten de fokke- en de groote marszeilree

van 'tfchip van Van der Zaan, daar toen de Ruiter op was, wel halfaf.

Daar vloog ook een bout van twaalf pondt nevens de groote maft in een
gefchutpoort , zonder iemant te quetfen. De bezaansmaft van Kapitein

Schatter werdtmeeft afgefchooten ,
• met twee hoofttouwen , en Kapitein

Sweers kreeg eenfehoot door zyn groot marszeil. De Ruiter, ziende dat

men 's Landts fchecpen befchaadigde , en de Portugeezen , door de ban-

ken en drooghte, niet genoeg kon naderen en aantallen, wendde weer in

\iAug. zee. Daarna werden noch drie barken genoomen , in den grondt gehakt

,

kfhgeaoo-
of verbrandt. Het volk ,

naar landt vluchtende
, werdtdoorde Hollandt-

mcn. fche fioepen vervolght : maar op 't hooge landt ftonden wel vier- of vyf-

hondert menfehen, die zoo fel met fteenen wierpen , dat de Hollanders
Kapitein

te rUgWeeken. De Kapitein Jan Gideonszoon Verburg met vyf fcheepen

Immófc ontreent de Barrels of de Barlengas , door laft van den Viceadmiraai

,

STo^ïfo
1 kruiffende , ontmoette in 't midden der maandt twee Engelfche oorlog-

fcheepen die fcheepen, die een Amfterdamfch koopvaardyfehip , genoemt fint Domi-
ccnAmftcr- nicus , met een Hamburger , genoomen, en by zich hadden : zeggende,

fd^phad- dat ze Spaanfche en verboode goederen hadden gelaaden. Verburg ver-
den genoo- zocht (om de waarheit der zaake naader t'onderzoeken ) aan den En-
m
tTuuZ gelfchen Luitenant, die aan zyn boordt quam , dat hy den Hollandt-
Hyver- fchen Schipper zelf moght fpreeken. Dit werdt toegeftaan : maar zoo

schipp

d
er

n
te

liaaft de Luitenant zyn' Kapitein dat bekent maakte
, deeden d'En-

fprecken. gelfchen hun uiterfte beft om Verburg en d'andere Hollandtfche fchee-
pen t'ontzeilen, en Verburg met dezynenomhent'achterhaalen. Doch
hoewel d'Engelfchen den zeilftrydt wonnen

, nochtans bezeilden Ver-
burg endezynen het Hollandtfch fchip, dat genoomen was, naa dat ze
daar etlyke fchooten naar hadden gefchooten. Toen hebben d'Engelfchen
denprystufTchen zich beiden bezet: maar de Hollanders boorden daar

Datd En- noch tulTchen in , hen van een fcheidende. Dies moften d'Engelfchen

£nn

toe-
den Hollandtfchen Schipper ,

naa 't uitwerpen van veele fcheldtwoorden

,

haten. aan 't boordt van Verburg brengen , die hem vraaghde , ofhy Spaanfche
Des schip- goederen inhadt? Hy bekende vrywillig en opentlyk, dat hy de goede-

£n
" l*ken

" ren te fintSebaftiaan in Spanje hadt ingenoomen, en naar Kadix wilde:

datzyne laading beftondt in groot en kJeen yzer, hoefyzers
, pieken,

piftoolen, fpykers, en veel harpuis
; dat alle verboode goederen waaren.

Op deeze fchuldtbekentenis liet Verburg den Schipper weer naar 't boordt

van den Engelfchen Kapitein vaaren, zonder zich met zyne zaake, als

hem fchuldigoordeelende, verder te bemoeyen. Ontrent den zeiven tydc

kreeg de Viceadmiraai de Ruiter uit een Hollandtfch Schipper , doch die

Bericht uit te Pleimuiden woonde, en uit de riviere quam, zeeker bericht , dat de

koophandel te Lisbon genoeghzaamftüJiondt tot merkelykefchaade der

'ngezeteneni om dat de Hollandtfche vloot daar daagelyks voor de ri-

vier,

6 Aug.

m
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vier, en op dekuftwas. Weinig daagen daarna quam het fchip van den 1658.
Viceadmiraal, 'thuis te Zwieten, dat vanzyn ramp herftelt was, van Ruiters

Kadix weer in de vloote, daar hy ftraks weer op overging. MidlerwylSbT
zochten d'Engelfchen de Portugeezen zoo veel in hun was te begunfti- vloote.

gen met hun alles toe te voeren. Op zeekeren nacht* quaamen de Hol- ,
l<
0
^'

landtfche Kapiteinen van der Zaan , Pieter Salomonszoon
, Marreveldt

,

en den L. Kapitein Jan Adelaar , ontrent de rivier van Lisbon by twee
Engelfche oorlogfcheepen, en een koopvaarder. Hier op zonden de Hol-
landers hunne floepen aan 't boordt van een der Engelfche Kapiteinen,
genoemt Robbertfon , hem afvraagende , wat het voor een derde fchip
was dat ze by zich hadden? Hy antwoordde, dat het een behoeftfehip sliukfche

met leeftoght was , ten behoeve van den Engelfchen Kommandeur Smit , ecn

k
Eu-

cn zyne fcheepen, die op de rivier laagen ; en dat dit fchip uit Engelandt geifchKapi-

quam. Hier op liet men hun vaaren, en zy braghten 't fchip den volgen-
tc,n '

den dagh in de riviere van Lisbon. Doch korts daarna verftondt de kui-
ter uit een Engclfch Luitenant , die aan zyn boordt quam , dat het ge-

naamde behoeftfehip wel een Engclfch fchip w as , maar dat het , met fui-

ker gclaaden , ten behoeve der Portugeezen uit Brazil quam. De Vi- Van de

ceadmiraal, dat bedrogh verfoeyende , liet den Kapitein Robbertfon, ^t" ver"

toen hy weer uit de riviere quam , wceten , dat hy kennis hadt van den
flinkfehen trek, daar hy zich van diende, om dat fchip door te brengen.

Maar Robbertfon , alles bekent ftaande , gaf tot antwoordt , dat zulks

was volgens d'ordre van zyne Hecren en meefters , die hem bevoolen

hadden , de zeevaart en koophandel van zyne landtgenooten voor te ftaan.

Korts daarna hadden de Hollanders hardt weder , waar door verfcheide Hardt we-
fcheepen zoodaanig werden befchaadight , dat men wel zes fcheepen dcr -

naar Kadix moft zenden om 't geen gebrooken was te herftellen : te wee- zoe-
ten den Schoutbynacht van Braakel , de Kapiteinen van der Zaan, Swcers, Pen naar

van Meeuwen, enden L. Kapitein Jan Adelaar, die op het fchip van SSlS.om
zyn* vader, en Kornelis Jooften Smient, die op dat van Verveen (om gcJfK her-

hun beider afweezen) geboodt. Toen bleef de Viceadmiraal noch met
tien fcheepen op de kuft. Hy hadt laft om tot den lellen Oktober op
dekuftte blyven, en dan naar 'tvaderlandt te keeren: doch eerft twee
fregatten naar Malaga en twee naar Kadix te zenden , om de gereedt-
leggende koopvaardyfeheepen naar Hollandt te brengen. Maar te dee-
zer tydt was het gebrek van waater in zyn vloot zoo groot , door 't

lang vertoeven der waterfcheepen , die men weer naar Kadix hadt
moeten zenden, dat hy met den Krygsraadt goedtvondt , ten aller-
eerlten (hoewel voor den geftelden tydt) de Kapiteinen Pieter Sa- En noch

lomonszoon, en Marreveldt naar Mallaga te zenden, en den Kapitein Jjfi?
de Vries alleen naar Kadix ; dewyl men te dier tydt van Kadix naar 't brek van

vaderlandt zeilende niet veel gevaar liep. Met hetweghzendenvandee-
w
™se£,.

ze fcheepen
, daar men eenig water uit haalde , werden de blyvendc fchee-

pen noch voor eenige daagen voorzien. Hy hieldt toen noch zeven fchee-

pen onder de vlag. Maar den volgenden dagh quam de Komman-
deur de Wildt , met de Kapiteinen Schey , van den Bofch , Roe- DeWiidt

tering, Schatter en Tronkquoy., en de twee waterfcheepen , by dc^g^ï
vloot. Zy waaren wel drie weeken van Kadix geweeft , en al de ver- pen en met

verfching van vruchten, die ze meêbraghten , was bedorven. Toen
ĉ

ac«-

vondt de Ruiter geraaden, dewyl de windt Zuidelyk liep , met goede de vioor .

koelte
, dat men naar d'eilanden van Bajona in Gallicie zou loopen, ^tu

om daar fchoon temaaken, en water uit de waterfcheepen over te neé-

T 3 nien,
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1658. men, en die tot Vigoweêr vol te haaien; ook om etlyke fcheepenmet

De Ruiter
mccr balia^ te voorzicn

- ^ it: werdt by den Krygsraadt toegeftemt , om
ze.UnaaTdc dat men bericht hadt, dat te Lisbon geen fcheepen gereedt laagen om
Bajooniche u jtte koomen , en dat men voor eerft geen fcheepen uit het Weden hadt te

°»sW£ verwachten. Men (lelde dan den koers naa de Bajoonfche eilanden , en
K°"j

ê f'
r datvoorneemen tewerk. Daarna quam men weer in 't einde der maandtj

vSvanLis- voor de rivier van Lisbon , en verdeelde de fcheepen , om op nicu te kruik
bon.

^ fcn. Den neegenden van Oktober voegde zich de Kapitein Braakel met de
Brakcl 7ts fcheepen , die men om hunne raampen en fchaade naar Kadix hadt

kom
r\
mct

,. gezonden, weer by de vlag: enten zelvendaage werdt heefchip van den

we^byX" Kapitein van Zaaiingen, daar, terzaake van zyne doodclyke ziekte , de
yl

°°oaoi
Luitenant Willem de Bly op geboodt , naar Kadix gezonden , om nevens

DcWiMt <fen Kapitein de Vries de koopvaarders te geleiden, Ook moftmenden

ïerwekk"
^omman^cur ^c Wüdt (

om dat zyïj fchip tufTchen windt en water zoo

m«dcwï was bedorven en van den worm gcgcctcn , dat het met ftorm of winter-
terfcheepen. weer geen zee zou koniien bouwen) toeftaan, naar't vadcrlandt te zei-
11

len. Men beval den Kapitein Schatter
, die, niet lang geleden , voor

Kadix, doorjietdootcn op den Diamant, was befchaadight , met hem
te vertrekken % om hem , indien zyn fchip iet quaadts moght overko-
men, te konnen helpen. Ook liet men de twee waterfcheepen , omdat
men, devvyl de tydtder t'huisrcizc genaakte, geen meer dienft van hun
kon trekken , met eene onder hun geleide naar huis keeren. Naa hun .

vertrek verftondt hy uit eenge Franfche en Engelfche fcheepen , dat de

Heeren Staaten een oorlogsvloot onder 't gebiedt van den Hcere van

va?Krom-
WaÛ naar naar Denemarken zouden zenden , of hadden gezonden , en

wcls doodt, dat de Protektor Kromwel te Londen was overleedenf . Hy bleefnoch ,

^ilfïtle
met zeftien fchcePen °P dekuft van Portugaal, en ontrent de rivier van

«wxxxvm. Lisbon, kruüTen, tot den vyfentwintighften van Oktober , zonder ecni-
301-304. ge vyandtlyke ontmoetinge. Toen befloot hy , dewyl de tydt verloopen

Viöïonale was , en zyne ordre hem naar huis riep, te vertrekken. Hy deed fein,

Htftor. tom. op dat de Kapitein Verburg, die met zes fcheepen een groot {tuk in den
%

i£viool

0
' windt van hem was , zou afkoomen : ftellende , toen de vloot byeen

keert naar was verzaamelt , den koers naar 'tvaderlandt, en quam zonder teeen-Hoihndt.
fp0e(j t (|en twaalftlen van November behouden binnen Texel. Onder-
tuirchen was de vreedehandeling ,

tufTchen den Nedcrlandtfchen Staat

™nT eü P<f»eaal. "\d™ Haagegenoegzaam vruchtelocs afgeioopen: want
2 68. ' toen dc Portugeefche Gezant zagh dat de Heeren Staaten in den oorlogh

in 't Noorden werden ingewikkelt ,
hielde hy zich te koelder , en zyne

voorflaagen en aanbiedingen werden verworpen. Nu kom ik totdenoor-
logh, ftraks gemeldt, welks oorfprongk

, begin, envoortgangkvan wat
hooger ftaat op te haaien ,

en in 't kort te melden : tendeeïe, om d'aan-
merkelykheit der gefchiedeniiTen ; en ten deele , op dat men weete wat
dc Heeren Staaten bewoog om eerft den L. Admiraal van WafTenaar, en
daarna den ViceadmiraaJ de Ruiter met oorlogsvlooten naar Denemar-

tziep. 97- ken te zenden. Te vooren is verhaalt f van wat middelen zich de Hee-
ren Staaten, inden jaare mdclvi, hadden gedient , tot beveiliging der
Ooftzee en de befcherming der ftadt Dantzik, ter gelegentheit van 'den

bSwcn 00rl°g tuflehen Zweeden en Poolen. Doch die oorlogh hadtin 'tkorc
oorfprongk, een' anderen oorlog totnaafleep. Fredenk de derde, Koning van Dene-

vooaganïk marken, ziende dat de Koning van Zweeden de handen voi werks hadt

,

van den 4oor den Poolfchen krygh, en indaghtig hoe de Zweeden
, over yeer-

Bci!
'

c

tienjaaren , zynen vader Koning Chriftiaan den vyfden overvielen , en

etly-
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etlykè Landen en fteeden afdwongen, geloofde dat het zyn tydti£ 5 8.was om zyn fchaade op den Zweed te verhaalen, en hem met voordeel
aan te taften. Hier toe werdt hy , houdt men , ook door anderen

'

EltV °/
aan
gf

loedig^ Naa kort overleg brak hy, in'tv«-££S*
ïeeaen jaar-f, dcvreede, zondtzynleeger , onder den Veldtmaarfchalk marken bc-

Andnes Bilde, in 't Sticht van Breeme, en benam den Zweeden verfchei- ®"io°h te
cte vaitigheden. Maar het ftaan naar eens anders rykbraght hem eerlang; gcnsZwcc
in gevaar van zyn eigen te verliezen. Want Karei Guftaaf, Koning van
Zweeden zynen toeleg op Poolen ; daar 't hem nü zoo zeer teegen Ï«S£&
«ep, als hy te vooren voorfpoedt hadt , aan een zyde zettende, viel in

98,1 03 *

'

t Deenfch Holftein, noodtzaakte Bilde het fticht' van Breemen te vcr-
laaten

,
en zich binnen Frederixode te bergen. Dan dees ftadt, gelegen \ vrn.

aan het naauvande Beidt, dat men Mittelfartfund noemt, en Jutlandt 'JÊlL
Van t eilandt Funen fcheidt, werdt van de Zweeden in'tkörtoverwel-
dignt. Daarna deedt de Koning van Sweeden, de groötfte Veldtoverfte

I67 '

zynereeuwe, certtoght, die nooit iemant voor hem dorft waagen, en
liem nochtans gelukte. Hy trok, in^t begin van Februarius f dezes Toghtdct
jaars met zyn leger , niet. fterker dan zes of acht duizend mannen, *on

£femeelt ruitery, over 'tys naar het Deenfch cylandt Funen: flaande, of den over"

op de vlucht dryvende , al wat hem tegenftondt , of zocht te fluiten. Fu
y
n

s

cn
aa

^In deezen toght , de ftoutfte en gevaarlykfte daar men ooit van hoorde , voorts naar
brak, op zekre plaats , het ys onder 'tvechten , daar twee vaandelen ?cd^

ncJr -

Voetvolk in verzonken. Hier verloor ook de Koning van Sweden zyn ei- zt^ir'z^
gen lyfkaros. Ottenfcheöf Odenfee , de hooftftadt van 't eilandt, werdt

"

M»**mi
zonder weerbieding aan de Zweeden overgegeven , en de ftadt Nyburg 2uïfi?
Vermeeftert. Daarna hielde de Koning krygsraadt, en menoverley of"*"*men over 'tys zou voorttrekken naar Zeelandt. Maar men verftondt,
dat men te veel zou wagen in zulk een overtoght , over een arm der* «5-

91."

Uoltzcc eneen gedeelte van den grootcn Beidt, daar ter plaats ontrent
9 5_13 °-

twee of drie mylen breedt, en dat hetom 'tgantfche leger, indien 'tysmoght breeken, was gewed. Derhalven werdt beflooten tot inde voor-
tydt te wachten ,

en dan 't volk met fcheepen over te voeren. Doch ter
zeiver tydt zond de RidderMeadouw , Gezant van den Protektor Krom-
wel by den Koning van Denemarken , iemant af, aan den Koning vanWden, met eerf brief, die hem tot vreede vermaande. Deespoftqüam
te paardt op Funen, en vertrok weer van daar naar Zeelandt De Ko-

rnet zvrtnXd^ !** di"§e^cht ^eg, bemerkende dat die bode

TenoeJtL " ' ^ 7* V™ '
befloot daar uit

*
dac hec ft^kgenoeg was voor 2yne legerbenden

, en beval voort te trekken. De
ne

^

dC

v^S toen lllttermaa
f g^ot , en 't vroos zoofel, dat mende ton.

CrCnWyn,
,

en tbroodt
> met bylen tot kleene ftukken moftmKKen, om ze te ontdooien; doch d'ontdooide drank hadt daarna wei-

en

r

fl1> ,

vleefchmoft meninheete ftoven of kachels ontdooijen

,

n ais t week werdt, was een groot deel verrot en bedorven. In dit har-
der trok de Koning, met zyn volk, by nacht over dat groot wa-

ihcê
mC^S Cvloert

'
Doch door dc meenighte der paarden fmolt het

ter^c)

20
'

dat
'

er °P sommige plaatzen meer dan twee voet wa-

^omm
P
iSe ilnr?^'' J?"

™S mf Seduurig in vrecze dat men de zecop

den- ook
die men in den donker niet kon zien, zou open vin-

en om da?™ >°Cn VCele fleedcn in de duifternis der nacht verdwaalt,

«Alt
2C

j * y^ tc zwak vonden ,
ongelukkig te gronde gaande , met

cenig volk verdronken. Den volgenden morgen quam de Koning met de

zynen
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1^58. zynen eerft op 'teilandt Langclandt

, envandaarop 't eilandt Lalahdt *

nFcb.
^ daar hem de ftadt Naskou terftondt wcrdt overgegeven. Van daar toogh

hy, op gelyke wyze, naar *t eilandt Falfter , daar hy 't Koningklyk flot

Nikoping innam. Toen trok hy overeen inham van den Beidt recht toe

naar Zeelandt, het hoofteilandt van Denemarken. Hier quam hy eerft

in de ftadt Warburg , of Warungborg , en ftondt nu op 't punt om naar
Koppenhagen, de Koningklyke hooft- en hofftadt , te rukken, als hem
d'Engelfche Gezant Meadouw daar quam vinden , om de vrede te bemid-

euflbhen dc
de*en

* *n 'tcerft hadt doverwinner daar geenooren naa, maareindelyk

twccKo- het hy toe » dat men eénige punten op 't papier braght, daar het vreêver-

RoSidt
^ragn op volgde , dat eerft f te Toftrup werdt geflooten, en daarna \ té

gcflooten.' Rotsfchildt naarder overzien en voltrokken. Dit ftrekte tot merkelyk naa-

j ag Feir. deel van Denemarken , ook van den Staat der vereertigde Nederlanden.

^ihtem» Men hadt onder anderen tutfehen de twee Koningen vaftgeftelt, dat
xxxvni. ze nooit zouden toelaaten dat eenige vreemde oorlogsvloot door de Sondt
11 5" il6

\ ofBelt in d'Ooftzee zou koomen. Voorts moeft de Koning van De-
nemarken, voor 't geen de Zweeden hadden gewonnen, veele Landen, naa-
melykHallandt, Schoonen, Bleeking, 'Bornholm, Bahus, en Dront-
heim, met de fteden, flooten , veftingen'en goederen daar toebehoo-
rende, afftaan, en den Koning van Zweeden in eigendom overgeven. Doch
zelden wordt de begeerlykheit door winft voldaan. De Koning van Zwee-
den was met al die voordeden niet te vreeden , en befloot

5 in 't kort

weer in Zeelandt te vallen , en met Koppenhagen geheel Denemarken
.

te bemaghtigen : zeggende , dat de Koning van Denemarken het vree-
verdrag van Rorsfchildt niet ten vollen naaquam. Daar viel ook twift

over het punt van 't uitfluiten der vreemde oorlogsvlooten uit d'Ooftzeei
Die door 'twelk de Deenen anders verftonden dan de Zweeden. Eindelykquam

vanZwcc-
2 de Koning van Zweeden indemaandtvan Auguftus, met een vloot naar

den wordt Zeelandt, daar hy zyn leger onvoorziens liet landen, en zondt daarna
8
H

r

°vau

e

in
zYn vloot voor KoPPenhagen. Dees Koning, oorlogzuchtig van aardt,

ZceïandE. hadt groote gedachten in 't hooft. Hy meende dat zyn toelegh op Dene*

morifn^f''
mar^en hem niet zou mi^èn

,
en hadt in den zin daarna den Keurvoft

cedent van Brandenburg ( die , van hem afwykende zich weer aan de zyde

£££ 7
an Pool(

r

n hadt begeven) op 't lyf te vallen
, en zich meefter te maa-

RiJder de keA van de gantfche Ooftzee. Ook liet hy zich dikwils ontvallen dat

JT^mo.
1^' naa 'tvermeefteren van 't Noorden, met een magh tig leger, tewa-

J3J.154. ter en te lande, in Italië zou vallen, en Rome, als een tweede Alarik,
155- noch eens onder de maght der Gotten brengen. Maar al zyn hooghvlie-

gende aanflagen liepen te niet , toen andre Mogentheden Denemar-
ken te huif) quamen , en 't geluk hem den nek toe keerde. De Heeren Staa-

DeHeeren ten, verftaande dat de kroon van Denemarken voor de tweedemaal aan

fluitendS een draadt hinS '
en vreezende d^t de Koning van Zweeden , De-

Koning van nemarken vermeefterende , Hollandt in de Ooftzee de wet zou ftellen,

knbTnd beflooten, den Koning van Denemarken in zynen hoogen noodt byte
Kdo/nfe'n ftaan , en zoo veel oorlogsfcheepen , als men in der yl kon toeruften en
zenden een bveen krygen , onder den Heer van Waflenaar L. Admiraal van Hol-
tiootfen landt, en de Viceadmiraalen Witte Korneliszoon de Wit en Pieter Flo-
achtendar-

r js20on , (de Viceadmiraal de Ruiter was toen noch op d# kuft van Por-

iënïïffd- tueaal) met achtendartig vaandelen landtfoldaaten te voet , ruim twee

lXndci" diuzendtman in getal, onder 't bevel van den Kornel Puchler derwaart te
' zenden : om dat volk ten deele in Koppenhagen

, en tendeele inKroo-

nenburg, het kafteel van de Sondt, te brengen. De Heer van WafTenaar

hadt
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hadt laft

,
om dmgezetenen van de vereenighde Nederlanden en den 1658.

koophandel in d'Ooflzee van alle overlaft te bevrydcn : den Koning
van Denemarken by te fpringen , en tegens 'tgeweldt van den Koning vanWairc-

van Zweeden byte {taan , de hulpbenden binnen Kroonenbürgen Kop- ^Se8c
"

penhagen te helpen : defcheepen, goederen, enperfoonen van's Landts
V

™k?}»«

ingezetenen
, by de Zweeden aangehaalt en opgehouden , te verlofièn 1

xxxnu -

de Zweedtfche oorlogsvloot , indien hy zè aantrof , met kracht aan tc
M3 '

grypen, en waar 'tdoenlyk te veroveren en te vermeefteren. Maar in-

gevalle de ftadt Koppenhagen en 't flot Kroonenburg voor zyn komft
moght zyn vermeeftert , dan zoude hy zich met de vloot ontrent de
ryken van Denemarken of Noorweegen blyven onthouden , en nader
laft van hunne Hoog. Moog. afwachten. Ook zoude hy zich aan de let-

ter van zyne ordre niet Hip binden , maar naar d'ontfange kondtfehap-
pen, en gelegentheden der zaaken zoodaanig handelen f, als hy tot uit- \Agerth.
werking van hunne Hoog. Moog. meening f, boven gemeldt, zou oor- \intmi*.

deelen dienftig te zyn: en daar ontrent ookvoornaamentlyk het goedt-
vinden van den Koning van Denemarken in acht neemen. Deeze or-

dre was den veertienden van September geteekent. Daarna werdt den
negentienden Oktober by hunne Hoog. Moog. goedtgevonden , den
L. Admiraal noch aan te fchryven , 'dat hy ook het overfcheepen der

Zweeden op Holftein , of Jutlandt , zou trachten te beletten : ten ande-

ren, dat hy den Keurvorftvan Brandenburg., indien die genegen moght
zyn om een gedeelte van zyn leger ter hulpe van den Koning van De-
nemarken op Zeelandt, of op eenige andre eilanden, over te brengen,
daar toe de handt zou bieden. Op deeze wyze zocht men den Koning
van DenemarKen te helpen , en den handel op d'Ooflzee te verzeke-
ren: want men geloofde dat defcheepen van den Nederlandtfchen Staat, jkJ*»-
op Ooften vaarende

, wel zesendartigmaal honderdtduizend gulden in

'tjaar aan vracht verdienden, 'twelk aan veel duizenden van ingezete-
1?5 '

nendekofl, en veel voordeel gaf. Dat, en meer f, hieldt men verloo- 1^. 97 .

ren
,
indien Denemarken verlooren ging. Den zeventienden van Okto-

ber raakte de vloot in zee, en quam ontrent het einde der maandt onder «ow,
tSchaager rif

, den Noordtooftelykften en uiterften uithoek van Jut-
landt. OndertufTchen werdt het flot Kroonenburgh den zesentwintigh-

Attcènili
iten van September, naa een beleg van drie weeken , aan de Zweeden uimi.
overgegeven. Koppenhaagen was belegert : daar zich de Koning; van
Denemarken met zyne foldaaten en burgers dapper verweerde

; op hoo-
pe van t ontzet uit Hollandt. Maar de Zweeden hielden nu de Sonde l6a '

door t overgaan van Kroonenburg
, en door hunne oorlogsvloot geflootcn

:

zoo dat de Hollanders tegens het gefchut van twee kafteelen, en der
^weedtfchevloote, ontrent zoo fterk als de haare , moften aangaan , en
doorbreeken, om den belegerden Koning t' ontzetten. Dit rnoft men
waagen. Op den derden dag van November quam de Hollandtfche vloot, D^Hoi-
onder den Heer van Waflenaar

, achter de Lap , een zandt zoo ge- JKgii
noemt, voor de Sondt gelegen, door tegenwindtten anker: fterk veer- bydesondr.

tig oorlogsfcheepcn
\ , vier branders, zes galjoots , zes fluitfeheepen jAfcema

met foldaaten
, en noch achtentwintig zoo galjoots als fluiten , gelaa-

*"mï "

den met haaring
, wyn , uijen , ajuin , wortelen , en allerhande leef-

*°gnt. Karei Guftaaf Wrangel, Admiraal van Zweeden , die hem den
doortoght zocht te beletten, hadt onder zyne vlagh achtendartig oor-
ïogsicheepen, endaar onder eenige met veel Engelfch enSchotfch boots-
volk voorzien. De Hollandtfche vloot lae ontrent vier daagen achter de

IV. Boek. v ^ap
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*<*58. Lap, wachtende naa een goeden windt, tot dat die

, op den achttien
November , uit den Noorden begoft te waayen

, met een ftyve koelte
Toen greep de Heer van Waflcnaar de gelegenthcit by 'thair, en ging
•ê morgensvroeg met de vloot onder zeil , in drie esquadres óf hoopeii
verdeelt. De Viceadmiraal Witte Wittenszoon de Withadtdevoortoght,
de L. Admiraal WalTenaar de middeltoght , en de Viceadmiraal Pietet
Floriszoon d'achterhoede. Ontrent ten acht uuren quam de voortoght
in 't midde van de Sondt, tutfehen dekafteelen Kroonenburg cn Elzen-
burg: beide gelegen opd'oevcrs van de zee, of de twee boorden van de
Sondt, het eene inZeelandt, en 't ander in Schoonen. ToennudeHol-
landtfche fcheepen recht tegens over de kafteelen waaren , liet de Ko-
ning van Zwceden uit beide de fterkten het gefchut op hen losbranden- enS; ^ ff'

dic t
1

oen °P kroonenburg was, ftak met zyn eigen handt den
e. I7J .

londtftonk op het eerfte ftuk , dat op de Hollandtfche vloot afging Toen
zag men dat de koegels van beide de fterkten , te gelyk afgaande

fefc*. 1C t T

e
?.

pei
V die

!f

midden llielden
•

lliet of naaulyks konden bereiken!
zeilden dan zonder veel fchaade te lyden voort , en korts

daarna tuffchen negen en tien uuren , voor den middagh , begoft de
ftrydt, onderdoogen van den Koning, de Koninginne

, de Princefie
zyne zulter, gemaalmne van Graaf Magnus de la Garde, en den oudt-
ften Prins van Hoiftein Gottorp , met veele andere Grooten , die op 't flot
Kroonenburg aanfehouwers van 't gevecht waaren. Ook fcheclde t wei-
nig, of de Princes» zufter des Konings, waar getroffen; want een ge-

iJdesSdt
fchutkoegel vloog tot in de kamer daar zy was. De ftrydt was ter we?

toflehende derzyden fel en fcherp. De Zwecden gebruikten hun meefte geweldt te-K pnsden L. Admiraal en de twee Viceadmiraalen
; op hoope, zoo 't

dc^ a*V*
% ded

.

rie Hoofden der vlootevan kant helpende, met de
Zie AttZ,e- \ •

goede doen zouden Hebben. Hier werdt.de Viceadmiraal Witte Kor-
«MzxxTiii. nehszoon de Wit, naa ttoonen van d uiterfte dapperheit

, doodelvkee

oV4X
j

c
l
uetft

'
en zyn fchip,by gebrek van byftandt, verovert. Doch hyftraL

JLSi* Ervende, en zyn fchip zinkende, hadden deZweeden niet anders dm
Xbri?"

zyfl doode lichaam. Ook liet 'er de Viceadmiraal Pieter Floriszoon kloek-
zoon fneu-

moedig vechtende, met zyn' Kapitein en zesendartig matroozen 'rlrvrn
velen. Maar de Heer van.Waflenaar , die, niet tegenftaande de nVn der Hchrdiezyne voeten t'onbruikbaar maakte, zich ineen' ftoel voor de groote

^^M^TiA W
»
er

l°l
dC byna 211660

'

°f met weinigent aï't
dapperhm.

^weedtich geweld Hy lagh ontrent twee uuren lang alleen bv drie
of zoo anderen melden, onder zever,«groote Zweedtfcfie fcheepen , diè
allehunnelaagenenkoegelsophemloften: in voegen dat hy, op verfchei!
de plaatzen onder water getroffen vyfof zes voet water in hadt, en bo-
ven de brandt m den boeg. Voorts hadden ze al zyn wandt aan ftukken
en zyne zeilen aan flarden gefchooten. De Kapitein Aart van Nes was
een der voorften

, die hem te hulpe quam, en zich manhaftig droeg
Zyn fchip werdt aan zeilen en rondthout zoo befchadight , dat het zich
naaulyks kon roeren. Hy hadt dertig dooden, en daar onder tien Zwee-
den, die uit een fchip dat zonk waaren geberght, en tfeftig gequetften
De Kapitein Jan van Kampen poogde desgelyks tot by den L. Admi-
raal door te dringen ,

en queet zich met ongemeene dapperheit. Zyn
groote maft viel over boordt ; zyn paviljoen , wandt en boorden wer-
den wegh gefchooten, en hy hadt de brandt meer dan twee uuren in't
fchip. Tc dier tydt liep de Heer van Waflènaar groot gevaar van te zin-
ken, of te verbranden. Hy hadt op zyn fchip zevenendertig dooden , en
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ontrent hondert gequetften. Doch hy quam alles , dbor voorzichtig bé*- ttf&,
leidt en dapperheit

, te boven. Ook vondt hy zich zeer gefcetkt doöt
zyn Onderkapitein, Egbert MceszoonKortcnaar, die wel diep deelde in
dcere der overwinning, ten dien daage bevochten. De Zwcedtfche Ad-
miraal

.

Wrangel
,

de Viceadmiraal Bielkenftern en anderen werden door
t Hollandtfch gcfchut zoo doornagelt, dat ze uit den flagli moften wy-
ken. Drie Zweedtfche fcheepcn werden verovert, en acht in den grondt Vedjbapl
gefchooten, of verbrandt. De Hollanders verlooren niet dan 'tfdiip van^cdcz>

:

de Wit, Brederoode, dat, gelyk gezeit is , te gronde ging. DeZweedch
e°'

hadden over de duizend dooden in hunne vloote, de Hollanders ontrent
vierhpndert, met veelc gequetften. Ookbequaamen ze ontrent vierbon-
den: en vyftig Zweedtfche gevangenen. Deftrydt duurde ontrent vyföf ,

DcZwf
zes uuren

,
tot dat de Zweedtfche fcheepen afweeken , of te loefwaart ?£wk,

n

bleven leggen: zonder op de Hollanders, die door den windt en ftroom
ïï

l

j|

atc
,

nde

van zelf afdreven, meer aftekoomen. De Heer van Waflcnaar, zien- hunncró?
de dat de Zweeden bleven leggen , zette zyn' koers met de zynen naar J

ot
**J

n -

'tcilandtHuena, ofWeen, vermaardt door 't Hot Uranienburg*, wel-
eer gedicht door den grooten Wiskonftenaar

, Heemelmeeter , en gaafla- in **iftm*

gei" der Harren, en andere heemelfche lichten
, TychoBrahe.' Diteilandt^T

leit in d'OoftZee ontrent anderhalf myle van de Sondt , tufichen Zee- Th£*:
landt en Schoonen. Twas in 't vallen van den avondt toen de Hollan- fzf.^'gl .

ders , aan gins zyde van dat eiland t koomende , van den Heer Bielke , Ad- 7 •M*rert en

miraal van Denemarken , met eenige fcheepen zyn ontmoet, die zich^J^fe
by hen voegde , en te vooren door den fterken Noorden windt was be-
let zyn deel in den ftrydt te hebben. Zy zeilden toen Noordtooft aan tl?

06
;

en quaamen ten einde van 't Bofch , een plaatze op de kuft van Zee- £ü£
landt tuflehen Elzeneur en Koppenhagen

, gezaamentlyk ten anker. f^T£
Hier deed elk over nacht en dagh zyn beft om de gaaten te floppen - en *£g$n&
zich weer kiaar te maaken. Doch zommige waaren zöo reddeloos en

bi,oth -

maftcloos, dat men genoeg te doen hadt om ze naar Koppenhagen te''

I3 °'

ilcepen. Ontrent twintigh Bevelhebbers en Kapiteinen hadden zich zeit
men indien fcheepftrydt dapperlyk gequeeten: en onder deeze noemt Deoaameh
men den Heer van WaiTenaar, de Viceadmiraalen de Wit en Picter Flo- J

cr daPrec-

riszoon
: voorts de Schoutbynacht Jan Aartszoon Verhaaf, en de Ka-

piteinen Aart van Nes, Jan de Liefde, Jakob Boshuizen
, Jan van Kam- die z*h

krv Mar^n
en
7fVCen

'
Evert Antoniszoon Marre, Joris de Kau-

vXl^ k\
lD
^?«kamP. GerritFemfz.,Adriaan Houttuin, Klaas

^
aasBal

^

ker
' en AdriaanBruinsveldt. De naamen der anderenz>n myniet voorgekoomen. Behalven de Viceadmiraalen deWitenPie- ,

z"™'

AdI n
°°n

' u
Ce g^0t

f
2eehel^n, fneuvelden ook de KapiteinenAdnaan Bruinsveldt

,
en Dirk Verveen : doch Verveen, ontrent het eilandt "^ff^.

^eengcquetft,ovedeedtdaarnatte Koppenhagen. Men heeft te dier tydtS^V.
eenige Kapiteinen te laftgeleit, datze, devyandenmydende naaulyks
hadden gevochten ^, en datzeden L. Admiraal Waflenaar, en den Vi-^T
ccadmiraal de Wit fchartdelyk hadden verhaten : dat van zommige, wel- h°.^.
*er naamen my onbekent zyn, werdt gelooft. Maar 't is ook zcekcr, JZlt
«at de Heeren Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam aangaande eenige f-

van hunne Kapiteinen, die men hadt befchuldight , federt betuigden*, rSevS
e

,
naa onderzoek van zaaken , niet hadden gevonden t'hunnen lafte :

wykt onder

hlhhcnl
1 wd

' en 200 als me* naar foldaat- en zeemanfehap zou fu%
on«-

"
1

Konnen verwachten
, hadden gequeeten. De Zweedtfche vloot daarna indë

weck naa t eindigen van 't gevecht onder 'tflot Kroonenburg : doch de

V 2, Kq- kroon,
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1658. Koning hielde ze daar niet zeeker, en gaf ordre, dat ze binnen de haven

van Landtskroon
,
een ftadt van 't landtfehap Schoonen , recht tegens

over 't eilandt Ween, zou loopen. Ter zefver tydt zagh men blyken

(

Ecre aan Van de Zweedtfche edelmoedigheit , betoont ontrent het lyk van den Vi-
de wie

3
" ceadmiraal de Wit r dat, door Jaft van zyne Majefteit van 2weeden

,

h
ZTm^rês

met Wlt faT bekIeedt
»
in een doodtkift, die met rou en met de waa-

deTerion. penen van den overleden was behangen , werdt geleit, en voort, mee
/>. 178. een zwart geverft galjoot , dat zwarte wimpels liet afwaajen, aan den

Heer van Waflènaar gezonden. Daarna werdt dit lyk, nevens dat van
den Viceadmiraal Pieter Floriszoon, naar Hollandt gevoert, de Witte

yuhdeRe. Rotterdam, en Pieter Floriszoon te Hoorn, met heerlyke rouftaatfyen

stTaZZn °P
'

s Landts koften
•

ter aarde gebraght. Ook werdt door de Heeren
HcUmdt Staaten van Hollandt aan hunne weduwen, of erfgenaamen, yder drie

dn*.'*
d»izendt

f
ulden toegeleit

;
om daar mede een grafftede van marmerfteen

,

,. 491 .
of een gedenkteeken 't hunner eere

, op te rechten f , datfedert in 't werk
k£2L werdt geftek * 'Sdaaghsnaa denflaghj quaamen de Hollandtfche fchee-
memur. pen

,
die de loldaaten

, lyftoght en andere behoefte voerden , voor Kop-
Beig.f.de. penhagen. De Kornel Puchler werdt , met de landtfoldaaten , toert

*k*.iiu aan landt gezet : tot groote blydtfchap van den Koning, en zyne onder-

*i
3

, UI'
2aaten

,

; diC W
/f

r ™mw£h\
fchepten door de byftandt der Hollanders.

' Door dat ontfeheepen der landtfoldaaten en lyftoght te Koppenhagen

,

werdt het ooghmerk van den toght bereikt. Dat was de winft van de
10 mv. bevochte zeege, en ftrekte tot behoudenis der belegerde ftadt. Daarna

ging de Heer Bielke , Admiraal van Denemarken , met de Dcenfche vloot
en eenige Nederiandtfche fcheepen, daar zich de Heer van Waflènaar,
die op 't fchip Duivenvoorde overging

, by voegde, onder zeil, naaf

dJzwSP WCCn e
"i

Landtsk™on met me*™g om de Zweedtfche vloot , die

fcheXot men nietwift dat daar was ingeloopen
, den wegh af te fnyden;

of, indien de Zweeden daar binnen waaren, die inde haven te verbran-
den : of de haven met het zinken van fteenfeheepen te bederven

, en al
Dc Koning de Zweedtfche fcheepen daar in te befluiten. Toen is 't gefchiedt 'dat de
ïïtaS. Koning van Zweeden, op eenig bericht dat de Decnfche en Hollandt-
right, m« lche Admiraalen met verfcheide fcheepen onderzeil waaren om A\™
raL^de VTi

k tC ftclle" •

2ic
,

h in Cen kIeen vaam"S begevende
, om

DccnfcKe de vyandtlyke fcheepen te bezichtigen , door een dikke miffnf ™n
Sfe «*^ d< verviel, djt hyzehooj^
p

te zien
,

en dat de zon fchielyk doorbrekende
, en de nevelen verdrv-

gro'g"
vende

:
' ^ 2

!

ch een musketfehoot van de vyandtlyke vloote
ïaar. bevondt

,
en daar op beval , dat men in der yl te rugh zou roeven om

éfrTZ:
wce

J ^
nnCn L

f^skroon te kceren. Maar als men dat vaartuig zagh
M7?; werdt er van alle kanten veel gefchut op geloft , zonder iemant te raa-

ken. Doch al die in tfcheepken zaaten werden door't water dat door
'tfehieten daar over heen vloogh, geheel nat. De Koning , daar geen
fchrik vat op vondt

, zei toen al lachende tot den Ridder van ïer-
lon , Gezant van Vrankryk , die nevens hem in 't vaartuigh zat

, Dat
«dc me"'

^et tet zeldtzaams zou zyn
,

indien men feenen dage in de Hiftorien
den Gezant zou leezen, dat een Gezant van Vrankryk aan de zyde van Jen Ko-
T«ion. ning van Zweeden met een gefchutkoegelwasgefchooten. Daar Terion op

antwoordde : maar indien de zelve koegel ook den Koning met den Ge-
zantweghnam , dat zou noch veelzeldtzaamer en meer gedenkwaardig
*zyn. <Dan alzoudtmy totgroote eereftrekken, dat ik met zoo groot een'

Koning of gelyke wyzevanterf koegel quam te fterven, ik zou evenwet
L ttifft



L- ADMIRAAL DË.RUÏTËR. i S7met wcnfchen dat zulks gefchiedde; om dat sm ryk hem nochvannoo- 1*58.
éten heefi ,

en dat tk noch weinig luft heb om te Jterven. De Koning

,

weer binnen Landtskroon gekeert
, zagh twee van zyne öorfegfchec-pen

,
die buiten de haven op dc wacht lagen, ftrax daaraan binnenja*

ElfTfAu lly °
L
rdret0tte^ en liet een deel floepen, Hy ftdcmet lange haakftokken

, buiten de haven roeijen , om de branders af tè oxLS
weeren. Ook werdt by de Deenen vergeefs gearbeidt om de haven te

verzceke "

floppen. Men fpildc te'veel tydts , en zonk etlyke fcheepen te Z'vanBSTde haven. Maat eemgen | meenen dat de Hollanders geen rechten ernft t*««"*
gebruikten om de haven te bederven , en de Zweedtfche vloot te ver- f^f'*'nielen

:
dewyl ze geen van de twee Noordtfche Koningen te kleen wilden

'

hebben
,
maar hun tegen elkandere in wederwicht houden : daar meer

nut voor den Staat in ftak , dan of een van beide den anderen geheel hadt
onderdrukt. Met dat ooghmerk fterkten ze nu de zydevan den Koning
van Denemarken, gelyk ze, om de zelve reeden, weleer de Zweeden
met hunne byltandt onder(leunden. De Heer van Watfenaar liet zich den DeHe«
vierden dagh naa 't gevecht te Koppenhagen aan landt zetten , daar hem
ac £onmg toen hyzich om zyne onpaflelykheit eenige daaecn in huis [

eKoPPe«-
molt houden, zelfs bezocht , verwellekomde , en met heufche woor-

gcn '

oen voor zynendienft bedankte. Te dier tydtwaarenaldWlogfchccpen
oer Hollandtfche vloote voor de ftadt gekoomen , daar men alle vlyt
aanwende om de befchaadiede fcheepen te herftellen. Naa dat de Heé- DcHccren
ren Staaten de tyding van het gevecht haddén verlïaan , fchreven ze Staaten

aan den Heer van Waflenaar dat ze met zonderlinge aangenaamheit at da"
zyne groote dienften

,
manlyke dapperheit , en lofTelyk beleit , in den Hcer van

zeeflagh betoont, hadden opgenoomen : hem beveelende dar hv' aL Wa<renaac

veroverde Zweedtfche oorlofheepen
, ^jVsllTyL llït

hulpe van Denemarken werdt gebruikt, zou ftellenin demaghtyanden™^Konmg van Denemarken. Ook werdr hem aangaande twee of drie
Zweedtfche koopvaardyfeheepen diebyhem of de zynen naa den flagh Ti.waaren genoomen of aangehouden, aangefchreeven

, dat by die methunne laadmg önbefchaadight zoudeonrflaan
, enindemagludcrzWden overleveren: tenwaare dat van de zyde der Zweeden floor heT nee-WnPÏÏ T ^f^"' of8°^™. den ingezetenen van de„

f™,„ Tre"de
'
°f Weldoot,t bek°'™«en en varthouden der ingezetenen daar toe oorzaak was gegeven: en dat men yan die zyde blêêfwe-geren zoodaamgegenoome of aangehaalde fcheepen

, goederen of

SS^(SeVS^rd^rr^ ZdVe" DeHeemcn ucuooten noch vierduizendt foldaaten, met denKornel Willem s«««»be-

dezwl^S WC
u

Z°cdTYOndcn
'
den Heer van Waflcnaarmct^

zoekvaK
interen Tf ga T '

S Landrs oorl°gkheepen zouden over- -aden.E . ? Jf
rftondto

J

ok
l̂

de Viceadmiraal de Ruiter daar over Laftaande

ït&AVftj
"

'
en dat hy zich ten dien einde , met de vierdui- R""Cr gc.

zouvV
atCn

'
diC men naar KoPpenhaagen zou voeren ,

derwaarts 8!^
de fU

0
?^

11, C
.

n over dt vieroorlogfcheepen, tot hun geley dienen-

Viceaa?
y

i a
ge

n
leden

'
Ten dicn einde hebben de Heeren Staaten den

berpereT. ^uiter ecrft een laftbrief , den dertighften van Novem-

ge ftukken £ tCrhandt gepelt: en daarna f noch daf-fchriften van eeni-

Eraf8820* : tc *eete« 't berichtfehrift aan den Heer van
nauenaar .gegeven, cn de bcfluitcn by hunne Hoog. Moog. den negen-

1 1 r>eCi

V 3 den-

/
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HET LEVEN VAN DEN

1658. tienden en achténtwintighften van Oktober genoomen, als ook de brie-

ven deswegen aan den Koning van Denemarken , en den gemelden Waf-
fenaar gefenreven ; om zich daar naar , ( als de Heer van Waflenaar naar

't vaderland: zou zyn vertrokken) voor zoo veel d'inhoudt der zelve op
de gelegentheit van die tydt zou paffen , te richten en te draagen. De
Gezanten van Vrankryk en Engelandt, die toen in den Haage waaren,

van vrank- toonden over dat voorneemen , van op nieu foldaaten naar Denemarken
'ykenEn- te voeren

, geen groot genoegen , en zochten de Heeren Staaten daar
gcan r

' van af te maanen: als meenende, dat die nieuwe hulpeniet zou fterkken

tot vordering van de vrede. Doch de Heeren Staaten verftonden , dat

Denemarken meer byftandt van nooden hadt om tegens de maght van
«t«n Zweeden te konnen beftaan. Daarna kreeg men bericht dat de Protek-

tor van Engelandt , Richard Kromwel , die zynen vader Olivier in de
regeering was gevolght \ , een oorlogsvloot naardeSondt hadt gezonden
of zou zenden. Dit gaf eenig achterdenken. 'T hadt zyn zwaarigheit den
Viceadmiraal de Ruiter , met zoo weinig fcheepen ,

op dien toght te

opïcRui" waagen. Dan niettemin werd t hem den vyfden van December, toen 't fel

ters vcmek. begoft te vriezen ,
door de Heeren Raaden ter Admiraaliteit belaft , zich

v^lthcm E
en fPoedighften naar Texel te begeven

, en met de fcheepen van Van der

ten eerftc Zaan, Roetering, Richewyn, en 'tfchip van wylen den Kapitein Piet er
aeetekic- van Zaaiingen, en de tien fluitfeheepen met foldaaten , zoo haaft als

Naaderbe- doenlyk was zee te kiezen. Doch den zeften werdt de zaak by hunne
J

ü
dt

du
Hoogmoogentheden naader in beraadt geleit , en ten zeiven daage aan

SSe" de Raaden ter Admiraaliteit gefchreven-, dat hunne Hoog Moog. ver-
s

c

?x vërtrek
mits dcn °vervallenden harden vorfl en 't rouw weder * bedenking had-

van de Rui- den op het uitloopen van de fcheepen met de hulpbenden en 't gelei daar
toedienende: dat men daar vérder over zou beraadtflaagen , endatmid-
delerwyl aan den Viceadmiraal de Ruiter en den Kornet Kiüegreuw zou
gefchreven worden ,

dat ze zouden blyven leggen , en niet uitloopen
,

tot nader ordre. Men vernam ook datd'Engellche oorlogvloot
, die men

naar de Sondt zocht te zenden , in zee was. Derhalven werdt aan den
Waflenaar Heer van Waflenaar gefchreven, dat hy zich met de gantfche vloot van

SffeDe- dcn Staat
»

dc tockoomende winter in Denemarken zoude ophouden,
nemarken Ook werden de vierduizendt foldaaten , die in Texel laagen ontfebcept

ro
C

vetwt-
0t en ™ dc nabygelege fledcn van Noordthollandt en Vriefla'ndt

, geduu-
men. rende de winter, verdeelt en geherberght , tot dat de voortydt zoutoe-

laaten hen over te voeren. Ter zeiver tydt kreeg men bericht dat d'En-
gelfche vloot, door tegenwindt, die geduurig met vorft uit den Ooften
woey ,

weer in Engelandt was gekeert , doch in 'tkort weer zou zee
kiezen. Dus werdt de Ruiters reize in deezen tydt verhindert en opge-
gehouden. Maar de Heer van Waflenaar overwinterde met de gantfche
Hollandtfche vloot te Koppenhagen , daar hy met de Hollandtfche ma-
troozen ,

(nevens de landtfoldaaten) wel te pas quam , om 't beleg uit

te houden, en de felle ftormenf, die de Zweeden van tydt tot tydt op
16*59. de ftadt deeden , te helpen afflaan. In 't volgende jaar m dc lix von-

den de Heeren Staaten (weetende dat men dEngelfche zeemaght
in dc Sondt hadt te wachten) niet geraaden , de gemelde hulpbenden
van vierduizendt landtfoldaaten met zoo weinig oorlogfcheepen naar

Z™fing Denemarken te zenden ,
maar tot dien einde een aanzienlyke oorlogs-

Gebrêk vloot, tot hun geleide, toe te ruften. Doch men kon zwaarlyk te dier

tydt matroozen tot dien toght bekoomen. Derhalven werdt by de Hee-
ren Staaten Generaal goedtgevonden , dat men deGroenlandtfchevaarc

en

teren der

foldaaten

wordt op-

gehouden.

+ Zie Ati-

«XIX.

tan tolk.
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ert de walvifchvanghft voor dit geheele loopcnde jaar by plakkaat f zou
verbieden

,
op verbeurte van de fcheepen of der zeiver waardy. Maar

,

D^ r

,

oen "

cenige Reeders op Groenlandt hebben aan hunne Hoog. Moog. aange- ™?«™dc
boden

,
dat ze 't getal van twaalfhondert welbevaare matroozcn

, op *erbodeö -

de gaadje van vyfcien gulden ter maandt, in dienft van den Staat zou-
den leveren, om op de vloot gebruikt te worden ; met verzoek, dat men ^atbee^
hunne fcheepen

, onder dat beding , zou toelaatcn op hunne neering^oy.
naar Groenlandt te vaaren. Waar op de Heeren Staaten de gemelde
Vaart, onder die voorwaarde , aan de gemelde Reeders , by een ander "g

1

**^.

plakkaat:);, toelieten: doch aan andere Reeders , die zich dien laft niet Doch daar-

7-ouden willen onderwerpen
, op verbeurte van fchip en goedt verbo- JS^S"den. Ook verboden ze met eene het uitloopen van de verdre fcheepen , leverende

7-oo ter koopvaardy als ten vrybuite toegerufl : als mede alle wervin- ZTlï°
n'

Rc van matroozen
, ten behoeve van byzondre Reeders , op peene van t">ozen,

hondert gulden voor yder man, die zc werven zouden , te verbeuren :^"ttn -

ten einde dat de Staat door dit middel van meer bootsvolk, tot beman- Pi*k&at*
nmg van hunne fcheepen, gedient zou moogen worden. De beloofde

h

f
°

ẑ

deel'

twaalfhondert matroozen werden binnen weinig daagen gelevert. D'oor-
5
°

logsvloot, die nu in 't voorjaar , ten gemelden einde, werdt toegerufl:

,

beltondt inde volgende fcheepen.

Lyft der Oorlogsvloote toegerufl: in den jaare m dc lix.

Scheepen wegens d'Admiralireit t'Amfterdam

Bevelhebbers. Scheepen.
^DeViceadmiraaldeRuiter. 'THuis te Zwieten.
T>e Kommandeur deWildt. Oofterwyk, —
TietervanBraakel. Kruiningèn ~
Jan GideonszoonV?rburgh. Amfterdam. —

ftukken. mann.

64
60

Willem van derZaan.
I/aak Zweers.

TiirkSchey.

Gerbrandt Schatter.

Jakob van Meeuwen.
Tsbrandt de Vries.

Tydtverdryf.

Koevorden. —

-

Stadt en Landen.

Trinstepaardt.

Hilverfum. —
Gouda.

Jakob Swart van Amfterd. Tie Vrede. ~ —
Jakob Swart van Edam
Jakob van Berchem.
HenrikGotskens.

Janvan Amftel.
Allart Matthyszoon.
Albert Klaafz. de Graaf.
BarentKramer.
Jan Roetering.
Jan Richewyn.
tiugo van Nieuwhof.
Jan de Haan.
Hendrik Adriaanszoon.
Jooft Verfchuttr.

De'DomvanVitrecht. —
* 40

T)eTromp. — — 40
*TRaadhuisvan Haarlem. 40
eDe c

Provtncien. -

Kampen. — —

•

Marjfeveen. —

•

Hollandia. —
*pe Burg van Leiden
'T'Zuiderhuis. —
^Doesburg. —

«

Haarlem. •—
Gelderlandt.

Leeuwaarde.

54 ^
54

-
50 -
5 o

-
50 -
5* —
5* -
49 -
40 r-;

40
40

40

44
40

— 40
- 4°
- 4°
- 40

-

2K0.
L

>;
ftdet

oorlogs-

IJO. vloot', roe-

ZIO gcruftom
•> ' naarDene-

2,2£. marken tc

2,1^.
zentfcn.

11$.

i% s .

22f.
I9O.

I9O.

I90.

I9O.

I90.

I90.

I9O:

1 9Q.

I9O.

I90.

I90.

I9O.

I9O.

I9O.

y . . , Scheepen uit de Maas.
Marmm de Kiert cd • ™
^t~u«L c\* r 1

Tnns Maurtts.
Jakob Stmonfz.de Wit. Vitrecht. ~

- 44 - *9t.

44 — 191.

Adriaan
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Laurens Heemskerk.

Noblet.

LEVEN VAN DEN
Gelderlandt. —. 40 —* 17^
Kleen Hollandia. — 48 — 211*

Uit Noordthollandt.

Oranjeboom. *** 36 — 140*

54
4*

44
41
4x

40
40

54

45
41

263.

*75-

!75-

175-

*75-

175-

I7J<

200.

157-

Gcfchil

over de

rang en
vlag.

Befluit der

Heeren
Staaten Ge-

neraal op

dat (tuk ge-

noomen.
Uit de refo-

lutien van
haare Hoog.

JAoog.ge-

noomen
den 5 en

1 7 M^art 1

en den

7 May.

De Ruiter

wordt het

oppetbevel

over de

vloot gege-

ven.

•fCommiffte.

Zynlalt-

bncf.

Uit Zeelandt.

ïïeViceadm.Jan Evertfz. of het fchipvan

Kapitein Jan Matthyfz. Zeelandia. —
Kommand.KomelisEvertft^ Vlijjingen. —
FransMangelaar. Vitrecht. —

«

Jakob Tens. Middelburg. —
LeynTikke. Veere. —
JanThyszoon. Dordrecht. —
Bajliaan Tuineman. Zierixzee. —

Uit Vrieslandt.

Bruinsveldt. Ooftergo. —
JanJanfz.Vyfelaar. Weflergo. —*

AlbertTieterfz.de Boer. De Steeden. —
*743 ~ 7689.

Daar was te deezer tydteenigverfchilgeweeft aangaande 't bevel en 't

beleidtover deeze vloot. De Gemaghtigden van de Provincie van Zee-

landt verzochten , dat den Viceadmiraal Johan Evertszoon in d'aanftaan-

de zeetocht den rang en vlagge moght worden opgedraagen. De Hee-

ren Staaten Generaal, daarop geraadtflaaght hebbende, vonden goedt

en verftonden, dat, geduurende den tegenwoordigen zeetoght, inde
beraadtflagingen van den Scheepskrygsraadt , en andre voorvallende zaa-

ken, naaden Heer van Waflènaar, L. Admiraal , de Viceadmiraal Johan

Evertszoon den eerden rang en (tem zou hebben, en naa hemde Vi-

ceadmiraal de Ruiter: welverftaande dat by overlyden, zwaare ziekte

,

afweezen , oft eenige andre ongelegentheit van den Heere van Waflè-

naar, de Viceadmiraal de Ruiter het opperbevel over de vloot van den
Staat zou hebben. De Heeren van Zeelandt deeden daar op verfcheide

voorflaagen •, tot voordeel van hunnen Viceadmiraal Johan Evertszoon

,

maar de Heeren Staaten bleven byhun befluit, over deeze zaak genoo-
men. Ook Helden ze, niet lang daarna , den Viceadmiraal de Ruiter,

op den vyftienden van May , tot Kommandeur , of Opperbevelhebber

over de gemelde vloot , met laft om zich met de zelve onder de vlagge

van den Heere van WaflTenaar , L. Admiraal , te vervoegen. Zyn laftbrieïf

,

hem by de Heeren Staaten gegeven , luidde als volght

:

De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden allen den gee-

nen die deezen zullen zien of hooren leezen faluit. 'Doen te weeten ,

dat wy , ons betrouwende of d
y

ervaarentheit en experientie inzeezaa-

ken van den eerentfeften , manhaften , vroomen , onzen lieven getrou-

wen Michiel Adriaanszoon de Ruiter , Viceadmiraal van Hollandt en

Weftvriejlandt , den zeiven gelaft ,
gecommitteert en geauthorifeert heb"

ben , getyk wy hem laften ,
committeeren ,

en authorifeeren by deezen ,

omme by provifte over 's Landts vloot oorlogsfiheepen
,
gaande onder

zyne conduitte \naar Denemarken, te kommandeeren , en zich met de

zelve of de bcquaamfte en zeekerfte wyze te vervoegen ender de vlag-

ge van den Heere van Wajfenaar , L. Admiraal, zich tegenwoordig ,
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net eenige andere 'sLandts oorlogfcheepen onthoudende voor en ontrent
Koppenhagen

,
ende voorts in alles d?ordre van den zeiven L. Admiraal

fachtervolgen: ordonneerende den zeiven vorder's , dat ingevalle hyde
vloore van den Heere Trotektor van de Repubiyke van Engelandt

,

Schotlandt en Trlandt
, ofte eenigefcheepen van andere vrtmden engeal-

lieerden van deezen Staat , moght koomen aan te treffen , offontmoeten

,

hy alle dezelve in alle minnelykheit , en met civiliteit zal hebben te be-
jegenen. IVaaromme wy laften en beveelen alle andere Vkeadmiraalen ,

Schoutenbynacht
, Kapiteinen, Officieren , Joldaaten en matroozen, op

de voorfchreeve 's Landts vloot dienende , den voornoemden Michiel
^Adriaanszoon de Ruiter by provifïe , en ter tydt en wyle toe hy onder
de vlagge van den gemelden L. Admiraal zal zyn gearriveert

, voor
haaren Kommandeur ferkennen , en refpetteeren , ook zyne tegeven or±
dres en beveelen tepareeren , en precïjelyk naar te koomen , oppeene
van anders doende , daar over aangezien , en als wederhoorigengeftraft
te werden, naar exigentie van zaaken: want wy zulks voor den dienft
van den Lande , en bevordering van goede ordre onder de voorfchreve
vloote, bevonden hebben te behooren. Gegeven in den Hage, onderonzen
cachette, paraphure en de Jignature van onzen Griffier , op den vyf-
tienden May. m dc lix.

j. VAN GENT. vt.

Ter ordonnantie van de Hooghgemelde Heeren Staaten Generaal.

N; R U I S C H,
Ten zeiven dage was ook het berichtfehrift % , daar hy zich op den

toght naar hadt te fchikken
, getekent , en van den volgenden inhoudt. B™ c^-

v
fcluiftvaa

Inftruclic van de Hooghmoogende Heeren Staaten Generaal der vct-t^lTcc
ecnighde Nederlanden voor Michiel Adriaanszoon de Ruiter, Vi- ««aai.daai

ceadmiraal van Hollandt en Weftvrieflandt , ftaande niet eene vloo- SSJgj
te oorlogfcheepen zich te vervoegen naar Denemarken ten fine als ^Ruiter
in de naarvolgende Articulen. l,aa hadc tc

m draagen,
JJe voornoemde Viceadmiraal zal zich met de oorloghfcheepen van i«

derivaat
,
onder zyn kommandement befcheiden

, op de béquaamfte enzee-
kerjte wyze vervoegen onder de vlagge van den Heere van Waffenaar

fi£?Z *i j '

H

en"^Qrdighmet eenige andere \rLandts oorlog-fcheepen onthoudende voor en ontrent Koppenhagen , en voorts in allesa
'

ordre
{

van den
>
zeiven Luitenant Admiraal achtervohen.

vant™t
mddeler^l

t\°P^ ™ze de ingezetenen en onderdaanen i*
van deze vereemghde Nederlandtfche Provinciën , die hy in 't zelve
jaarwaater zal bevinden, naar zyn uiterfte vermoogen van alle wer-
J
lf

enJma4e bejegeningen trachtentebevryden.
lo,

t Koppenhagen gearriveert zynde , zal hy dc landmilitie, op de ilt.
voorjcbreeve oorloghfcheepen geinbarqueert , met alle gevoeehlykheit , en
naar de ordre hem dienaangaande by ofte van wegenden Koninkvau

cDe.
wmarken tegeven, aldaar doen voet aan landt zetten, ten weiken ein-

tieiaigev^
bgmeldeU KmWgh Van ẑ ne aank°mp voorafadverten-

V
JZgevalle he™ ee"ige Zweedtfche maght d'executie en voltrekkinge van i v,

dezelve™
reeVm Ü ZOude moogen trachten te verhinderen, zalhy

A^J,k y
%&mreufehk aangrypen en veroveren, ofte vermeefteren , ü't

«oentywaarmneplegende zoodanigen couragie , voorzichtigheit,foldaat-

X ett
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165-9. en zeemanfchap als naar gelegentheit van zaaken zal konnen gefobie-

den, en hem Viceadmiraal voornoemt toevertrout wordt.
Ende ingevalle hy de vlootevanden HeereTrotektor van Engelandt

,

Schotlandt en Trlandt
, moghte komen aan te treffen ofte te ontmoeten ,

'twelk hy nochtans by alle wegen en middelen , zoo veel in hem ts zal
trachten te vermyden, zal hy de zelve in alle minnelykheit en met civi-
liteit bejegenen, ende, hem des geverght wordende , aan den Admiraal
der voorfchreeve vloote bekent maken , dat zyne ordre is zich met zyne
onderhebbende fcheepen van oorloge te vervoegen onder de vlagge van
den Heere van Wajfenaar voornoemt , en als dan voorts des zelfs ordre
te achtervolgen.

Ende of moogelyk, buiten vermoeden , hem eenige nadere verklaarin-
ge geverght

, ofte eenige conditie voorgefeit wierde , zal hy daar op
antwoorden

, dat hem , als wezende in dezen eenfubaltern Hooftofficier ,

en befcheiden onder den gemelte Luitenant Admiraal , als zyn over-
hoop, geen andere lafl en ordre gegeven

, oftoevertrouwt ü, dan om
hem, tenfine als boven, te vervoegen onder den zeiven L. Admiraal,
ende dat hy ook dienvolgende ongequalificeert ü om op eenige voorgeftefde
conditiën te antwoorden: maar ingevalle de Engelfche Admiraal dient-
halven iet zoude gelieven voor te feilen , ofte te verzoeken , dat het zel-
ve zoude moeten gefchieden aan den meergemelten Luitenant Admiraal
zelfs , hem in zulken cos beleefdelyk voorftellende , ofhy zich ten dien

fine, of welymandt van zynent wegen, met hem naar den gemelten
Luitenant if/ldmiraal gelieft te vervoegen , om met den zeiven over
zoodaanige zyne voorfteüingen tefpreeken , en te handelen.
Ende 'tzy de gemelte Engelfchen Admiraalfidx moghte goedtvinden

ofte niet, zal hy Viceadmiraal voornoemt in allen gevalle d'ordre van
haare Hoog. Moog. tn 'teer(ie artykel hier bovengeèxprejfeert , opdebe-
quaamfte wyze achtervolgen en trachten te voltrekken.

Ende, om zoo veel doenlyk alle feytelykheit met d Engelfchen te ver>

myden ,
zal hy daar toe zoo veel moogelyk capteren en waarneemen

een goeden windt
, en zoodaanige andere advantagten

, gelegentheden
enyoordeelen als hy de bequdamfte zal achten, om zonder

, of met de
minfte oppofitie te geraaken onder de vlagge van dengemelten Luitenant
\_Admiraal.

"Doch in gevalle hy
, onaangezien alle moogelyke gepleeghde voorzich-

tigheit de bejegeninge van de Engelfche vloote niet zal hebben konnen
vermyden, en ook haar bejegent hebbende met de voorfchreeve redenen

,

ofte t waarnemen van occafien, en voordeden als boven , haare oppofi-
tie niet hebben konnen prevenieren, maar dat zy haar met feytelykeag-
grejfie tegens zynepaffagie zouden moogen komen te oppojeren , zal hy
Viceadmiraal voornoemt in zulken cas geweldt metgewelt afkeeren, en
voorts de voorfchreve Engelfchen zoodanigh bejegenen als hy tot conser-
vatie van V refpecl van de^en Staat %al bevinden te behooren

, daar
inne meede pleegende zoodanige couragïe

,
voorzichtigheit

, foldaat- en
zeemanjchap als naar gelegentheit van zaaken zal konnen gefchieden ,

en hem Viceadmiraal voornoemt als vooren toevertrowoot wordt.

De gemelte Viceadmiraal zal %ich naar 'tgeene voorfchreeven ftaat
reguleren en gedragen ,

ponder nochtans zich precife naar de letter te

binden aan de ordre en'tbeleidt hem daar bygepreferibeert , maar dien-
aangaande naar ontfangen kondtfchappen , en naar occurentten van zaa-
ken Toodaanigh ageren , als hy tot uitwerkinge van de booven geexpreJJeer-

de
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de haar

e
Hoog. Moog intentie zal oordeelen meefl dimftigh te zyn,i^o

liï&ïïfiT
Ubende dat dezelve w^^ f"

2*

n^SÉ^ ^vanden

JnTtZtV'
d
fi

het zelve moogegefchieden, en geeffettueert werdenzonder deEneelfche vlooteterencontreren ofte bejegenen
hnde ten derde dat hyde zeiven bejegenende

, echter alle occafien
vanhoftihteit, en feitelykheit

{
zooveel doenlyk

, moogenvermydt wor-

Eyndefyk zal de meergemelte Viceadmiraal op alle incidentele voor- xivaue», daar van dee^e mftrutfie niet en vermeit , met zynen Scheeps-
ygsraadt delibereren en refiheeren , zulx als hy ten meeften dienfte

huren
^°ldaat' en zemanfthal> bevinden zal te be-

^Aldus gedaan mgearrefteert ter vergaaderingevande Hoovhgemelte
Heeren Staaten Generaal, in den Haage , den i

5 May, mdclix.
ven Kornel Killegreuw wcrdt daarna door de gemelde Heeren Staa- Laftaan

tenbyzekreinftruftie, of berichtfchrift
, bevoolen op watwvzelw zich i

c

?,

Korncl

met veertig vaandelen landtfoldaatenop 's Landts vlootzou^Xln^ST
voorts, dat hy zich met zyne hooge enmindre Bevelhebberen en foldaa-

A,tz*m*
ten

,
te Koppenhagen komende, ten dienfte van den Koning van Denemar-

X""' 38x "

ken zou laaten gebruiken , volgens de laft en ordre die hun van den zeiven
Koning zou gegeven worden. Dees ordre was den negentienden van Maart
ondertekent. Het affchrift van 'tgeen de Heeren Staaten aangaande den"rang der Viceadmiraalen hadden beftooten

, werdt den Heer de Ruiter ne-^^^^'T^^^^^ en'tberictóhrift
daar toe dienende den zeventienden van May te gelyk in Texel aan

Tte bonen"Yt^A ^ ™ **^ ondeT zet om DcRü,er

Ta' tWCrdt doorecn ^aaremift belet: en t liep noch loo-Ttot denderde11 dagh aan, eerhy, met
d
'oorloghfcheepen vanAnXdam

V™ behoefte van leeftoght, fcheeps- en oorlogstuig hadden ce
laaden)tweeDeenfcheKoningsTchee^
fche koopvaarders t'zaamen vyfenveertig zeilen

, buiten gJs raakte

vriendtfX^^^^^^^ï mCt wdnig -tzigh en

ter zaake d.rZT '
1

cemgc. ontfteltenis
, zyn misnoegen , raaijoh™

gedraagt „1 H
t0
,^

r§ebledt over & vloot aan de Ruiter hadtV**^
£am«™ ee^a WCetendc dat 2>'ne ontfleltcnis uit een
?
t verlon?

ontftondt
,
verdroeg zyne geemlykheit , tot dat hy , naa

nalr A-?a a ^lmg tydtS
'

wat bedaarende
, zich meer fchikte

>sTJer", a u
I
?
CC

J

rCn
,

Staatcn
' De drie Vriefche fcheepen quaamen

foK g yde Vl°0t
'
met twee behoeftfeheepen, een fluit met

dc 2 n!
,eneCngaljoot

-
By de Maasfcheepen quaamen drie

, en by

behoefrW
Cn Waaren tWce benoeftfcheepen. Daa? waaien ook noch drie

zich om 7i
Qn Uk Noordthollandt: en de Ruiter hadt drie galjoots by

fche kooovaard T?
tC 2eilen

'
Hier hy voeSden zich nocn tien Hollandt-

*
aylcheepen

, die naar Koppenhagen en Koningsbergen wil-

X % den:



164 HÉT LEVEN VAN DEN
1^59. den: zoo dat de vloot (daar noch een oorlogfchip uit de Maas aan ont-

brak) nu beftondt uit drieëntachtig zeilen. De Heer Jan Korneliszoon
Meppel, die, inde plaatze van den Viceadmiraal Pieter Floriszoon, tot

Viceadmiraal van Hollandt , onder 't Kollegie ter Admiraaljteit in't

Noorderquarticr , was gekooren, hieldtzich voor eerft op het Noordt-
Vcrdcding hollandtlch fchip den Oranjeboom. Daarna verdeelde dc Viceadmiraal

hnd^chc de ^uiter de vloot in drie esquadres : 't eerfte onder zyn eige gebiedt,
viootc. het tweede onder 'r bevel van Johan Evertszoon , en 't derde onder Mep-

pel. Hy oordeelde dat dees oorlogsvloot , die nu onder zyn gebiedt
ftondt, zoodanig was, (zoo wel ten aanzien van de grootte en bequaam-
heit der fcheepen, als van de meenighte van 't zwaar gefchut , en 'tbe-

vaare volk) dat diergelyke, tot dien tydt toe, in 'tvaderlandt nooit was

TioounJe
llit£eruft -

Midkrwyl hadden de Heeren. Staaten kennis gekreegèh dat

omnaTrïe' d'Engelfche oorlogsvloot door laft van den Protcktor Kromwel zee hadt
Sondttc gekoozen, met meening om naar deSondt te zeilen. Men gaf voor,
2C1 C11,

dat de Protektor deeze vloot niet zondr om Denemarken te verdrukken >

maar om beide deJCtoningen tor een redelyke vreede te brengen. Doch
men meende in Hollandt uit verfcheide zaaken en redenenagenoeg te

konnen merken, dat zoo wel Vrankryk als Engelandt meerheide naar
izieeJit- de zyde van Zweedendan van Denemarken : dar daarna klaarlyk bleek j.

«T1X.39S.
werdc metreeden gevreeft, dat men met Engelandt, als zich d'En-

gelfche vloot by de Zweedtfche voegde, dat te wachten ftondt, in ver-

wydering zou geraaken. Om dit, zoo veel moogelyk was voortekoo-
men , vonden de Heeren Staaten geraaden , door eenige Heeren daar toe

e^Scïïn-
gemaghtight, met den Gezant van Vrankryk, de Thou, en den Refi-

iooming, dent van Engelandt, Douning, op hunne voortellingen in denHaagein

vSryk onderhandeling te treeden, en eenige punten teberaamen, volgens wel-
Ingclandc' ke men de vreede rullenen de twee Noordtfche Koningen zoiftrachten

«ni dcNc
tcbemiddekn -

Naaveeiebyeenkomften, enberaadtflaagingen
, werdtop

JXder/' den eenentwintighften van May een verdragh van overeenkooming + ae-

lm°dc
en

' ^ooten '
en geteekent >

by 't welk Vrankryk
, Engelandt , en de Staat der

vr«de
c

tuf- vereenigde Nederlanden zich onderling verbonden
, dat ze de vreede

Noo^fche
t"{rchen

J

de
V
vee%dende koningen, op den grondt van 't Rotsfchildt-

Kouingen lche verdragh
,
zouden poogen uittewerken : doch dat het punt van 't

«iucwer- uitfluiten der vreemde oorlogfcheepen en vlooten uit het verdra^l/zou
iconventie. worden gelicht. Het derde punt van dit Haaghs verdraah bondt de Ruiter

V°°r CClligen t
7
dt dc handen

'
en Werdt hcm een Aft door een gal-

383-386.' j°ot «nagezonden, en den drieëntwintighftendermaandttuiTchen 't Vlie
en 't Doggers zandt behandight , van deezen inhoudt

,

Derde artykel van het Traftaat geflooten den 2 1 van May m dc lix.

p"
C

tvan'c
Is ™rdraa&en i dat d? vloot, die de doorluchtighfte Heer Trotektor

verdragh in van Engelandt , alsvrundt van beide de Koningen van ZweedenenDc-

gcflomcT
remarken ,

naar den Orifontgezonden heeft , zich met geen van de vloo-

ten der hooghgemelde Koningen conjungeren, nochte aan geen van heiden

eenige ajjijlentie ofte hulpe geven, nochte ook tegens een van beiden zich
vyandtlykgedraagen zal , geduurende den tydt van drie weeken

, ingaan-
de met den dagh of tydt dat hetjegenwoordigh verdragh

, oft geconve-
nieerde, aan den Engelfchen Admiraal, ofte die de voorfchreeve vloote

van Engelandt en Chefkommandeert , zal wezen bekent gemaakt, tot

welken einde hem een cofie autentyk van V yelve verdragh
, oft gecon-

venieerde , over verfcheide wegen , te waater en te lande , ten alderfpoe-

dichfle
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dichfte toegezonden %al worden: geIjk ook verdraagen is , dat de vloo- 1^9,
te, die de vereenighde Nederlanden naar de voornoemdegewetteuuttrli-

ften en afzenden, vandezen dagh af, tot denuiteïnde van de voorfchree-
ve drie weeken aan geen van beide de Imghgedachte Koningen eenige
hulp ofte ajjiftentie geven , noch 7ich tegens een van beiden vyandtlyk
gedraagen, msgeljks ook zich metgeen van beide de Koninkljke vlooten
conjungceren zal

; zelfs ook niet met de vloote die albereidts tot fecours
van den Koning van Tienemarken afgezonden is, onder de conduitte van
den Heere van Waffenaar, L. Admiraal: dat ook de zelve vloote , die
onder

y

t beleidt van den Heere van Wajfenaar tot fecours van den Ko-
ning van "Denemarken hier bevoorens gezonden is, geduurendede voor-
fchreeve tjdt van drie weeken egeene troupen , om wat oor?aake ofte
pretext zulx ^oude moogen we^en

, %al vermoogen over te voeren
, ofte-der

zeiver overvoeringe promoveeren ofte behulpeljk weezen , naar eenige
eilanden, ofte andereplaatzen inDenemarken , totnaadeel, enprejudi-
cie van den Koningvan Zweeden; nochook te water

, ofte lande iet offen-
fiveljkte entreprenneren

, ofmolieren tegens de troupen of krjgsmaghten
van den Koning van Zweeden , nochteook de zelve te attacqueren: ende
dat de voorfchreve vloote der vereenighde Nederlanden, diejegenwoor-
digh derwaarts gezonden werdt , van. deezen dagh af tot den uiteinde
van de voorfchreeve drie weeken , niet en zal vermoogen te landen ,

noch ook poogen te landen tot Koppenhaagen , nochte ook in de Ooftzee ,

door de Sondt ofte Belt te loopen en dat de Minifters van Vrankrjk,
Engelandt , ende vereenighde Nederlanden , die als dan aldaar aanwe-
zen zullen , met alle vlyt enjver trachten zullen uit te werken, 'tzy
gezaamentlyk, oftejder in't bjzonder

, metgemeene communicatie noch-
tans en beraadtjlagmge

,
dat,geduurende den voorfchreeven tjdt van drie

we^en, een vafte en beftend1ge vreede tuffchen de meer hooghftgemelde
Koningengetroffen moghte werden.

Naagedaane collatie tegens het originee/e translaat is deeze bevon-
den daar mede te accordeeren

, naar welke en geen andire copyen
deViceadmiraal de Ruiter zich zalhebben te reguleeren.

N. R U Y S C H.
Korts daarna quam ook den Viceadmiraal de Ruiter het volgende af- Wj.fchnft van tbefluit, by hunne Hooghmoogcnthecdcn de» tweéëarwL

Extraft uithetRegifter derfecrete refolutienvandeHoog Moog Hce-
ren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden

,

' fovis \ den 1Z May 1659. f Donder-

Hemelvaartdagh 's morgens ten elfuuren , naa depredicatie.
dagh '

Is gehoort het rapport van de Heeren van Gent, en andere haare" Bdiuitdcr
«oog. Moog. Gedeputeerden, achtervolgens der zeiver refolutie van"
gilteren

, overwoogen hebbende alles wat tot verder executie van 't" gaa"dc££
J-ractaat met de Heeren Ambafladeur de Thou , en Refident Douning ," ^^gj**
%™ a

n da%e gel[looten, en weder zydts geteekent ,
zoude moogen" Sepunt

Mn^
n
J
Crey

f
dlt: waar °P gedelibereert zynde, hebben haar Hoog." ™

J.

Sier f
W
^
gCmelte Hccren Gedeputeerden voor de genoome moeite"

™
dt% y

.

tnde is voorts goedtgevonden en verftaan , dat copie authen- " aan de Rui-
tyk van t voorfchreeve Travaat , zoo in de Latynfche als Franfche" d

C

c

r

n
gczon-

X 3 taaie,"
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léS9- „taaie, gezonden zal worden aan deHeeren extraordinaris Gedeputeer-

„ den van deezen Staat , gaande naar de Koningen van Zweeden en Dene-
„marken , om haar by provifie te dienen voor inftru&ie , met ordre, dat

„ haarc E. niet alleen door alle mogelyke middelen de vreede , in gevolge

„ van dien , zullen trachten uit te werken , maar ook alle bedenkelyke
„debvoiren aanwenden , om de meefte voordeden en advantages voor
„ den Koning van Denemarken te bedingen , des zal aan den gemelten
,,Heer Rcfident Douning , door den Agent de Heyde worden bekent
„gemaakt, dat haar Hoog. Moog. albereits extract van 't voorfchreeven
„Tra&aat, beftaande in 't derde Artykel van dien, aan den Viceadmi-
raal de Ruiter, mitsgaaders ook aan den Heer van WalTenaar , L. Ad-
miraal, hebben toegezonden; met ordre omme zich naar den inhoudt

„ van dien precife te reguleren , en als zyn E. van de duplicaten van haa-

„ re Hoog. Moog. miiïïve , aan den zclven L. Admiraal en Viceadmiraal
„refpeftive afgezonden, gedient zal willen zyn, dat hem die aanftonts
„behandight zullen werden; dat ook haare Hoog. Moog. verzoeken,
„dat twee duplicaten vanzyne brieven, die met en nevens een ingefloo-

„te copie authentyk
, volgens het voorfchreeve derde en laatfte artyke-

„ len van 't voorfchreeven Tra&aat , aan den Admiraal Montagu , ofte die

„ d'Engelfche vloote en Chef commandeert, gezonden moeten werden,
„ aan den voorfchreeven Agent de Heyde geleevert moogen werden

,

„om door haare Hoog. Moog. ordre tewaateren te lande voorts geftuurt

„te werden: met aanbiedinge , zoo hy Heer Refidentzyne exprefTen,

„ aan den voornoemden Heer Admiraal Montagu , ofte den Chef op de
,, voorfchreeve Engelfche vloote af te vaardigen , wil meede laaten gaan
„met den expreflèn van wegen deezen Staat, door een galjoot te waa-
„ter, mitsgaaders te lande af te zenden, dat hy zulks zal konnen doen
„zullende de zelve expreflc, by ofte van wegen haare Hoog. Moog. af te
„vaardigen, wel expreflelyk werden gelaft van den gemelten Admiraal
„ Montagu , ofte Chefvan de Engelfche vloote , in 't overleeveren van de
„brieven van den welgemelten Heere Refident Douning, behoorlyke re-
„cepifle te nemen, en daar meede zich te vervoegen naar de voornoem-
de Heeren extraordinaris Gedeputeerden van deezen Staat, ookdezel-
„ve recepiflè in originali aan haare E. over te leveren, mitsgaders co-
„pien van dien te behandigen aan den Heer van Waflenaar

, L. Admi-
„raal, als ook aan den Viceadmiraal de Ruiter

, om te ftrekken tot der
„ zeiver naarichtinge. Wyders is gerefolveert , dat aan den zeiven Vicead-
„miraal de Ruiter, in gevolge van haare Hoog. Moog. aanfehryvinee van

*tZl\ "Slfteren
'

.

naa
5
der gefchreeven zal werden, dathy, inconformité van

gccndeRui- ,,'topgemelte derde,artykel, hem andermaal toe te zenden, met zyne
ter, vol- „onderhebbende vloote van nu af aan, tot den .uiteinde van drie wee-
fcrdcArïy- »ken, die gerekent zullen werden van den dagh af dat de voorfchre-
kei, niet 2al >>Ve brieven aan den voornoemden Admiraal Montagu, ofte Chef van devermoogen

?>
Engelfche vloote , behandight zullen zyn, niet en zal vermoogen te

i. „doen 'tgeene hier naar volght, Eerftelyk , dat hy gednurende den zel-

„ ven tydt aan d'een of d'ander van beide de Koningen geene hulpe ofte
i. „afliftentie zal vermoogen te doen. Ten tweede, dat hy zich tegensde

3. „ zelve niet vyandtlyk zal moogen gedraagen. Ten derde
, dat hy zich met

„geen van beide de Koningklyke vlooten zal vermoogen te conjungc-
4- „ ren. Ten vierde , dat hy zich niet zal vermoogen te conjungeeren met

„de vloote van deezen Staat, die albereits tot fecours van denKoningh
„ van Denemarken , onder de conduitte van den voorfchreeven Heere

van
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Van WafTenaar afgezonden is. Ten vyfde , dat hy niet zal mogen inloo- " 1 6^.
pen noch trachten in te loopen

, met zyn onderhebbende vloote, in" 5.

Koppenhagen. Ende ten zette, dat hy met de zelve vloote nieten zal" 6.

vermoogen te loopen inde Ooftzec, en dit alles geduurende den voor-"
lchrecvcn tydt van drie weeken, te reekenen alsvooren: met dien ver-"
llande, dat alle 'tgeene hem, ingevolge van de voorfchreeve zes pun-"
ten, ofte een van dien , ofte ook in gevolge van haar Hoog Moog."
voorgaanden laft , niet en vverdt verboden te doen , alle 't zelve hem vry "

blyft te doen: ende dat overzulx haareHoog. Moog. hem, in gevolge"
Van de zelve gereferveerde vryheit , authoriferen en Jaften , om zich , " Wat hem

geduurende den voorfchrceven tydt van drie weeken, te reekenen als" doen!

yfUC

vooren
, te moogen vervoegen en onthouden , 't zy onder zeil , ofop «*

anker, in de zee, engte, baayen, ofte anderfints , alwaar hy 2al oor-

"

delen
, conform d'intentie van haare Hoog. Moog. , die hy uit zyne "

inltruktie duydelyk zal konnen vatten , beft en gevoegelykft te zyn ;

"

en van waar hyook oordeelen zal , dat, den voorfchreeven tydt over-"
Jtreeken zynde

, hy zich op de zeekerfte, bequaamfte, en gevoege-"
lykfte maniere zal konnen conjungeren met 's Landts vloote , jegen- «
woordigh zynde onder de vlagge van den voornoemden Heere van

"

WafTenaar, L. Admiraal, daar over hy met den zeiven Heer van Waf-"
fenaar

, zoo veel doenlyk , zal hebben te correfponderen : welke con- 44

junctie hy naa den uitgangh der voorfchreeve drie wceken zal hebben 44

te doen
* volgens en in conformité van zync inftructie , in gevalle hem 4 *

by haar Hoog Moog. , ofte de voornoemde Hceren , der zeiver extraor- "

dinaris Gedeputeerden uit haaren naam, geen andre ordre zoude moo- 44

gen werden gegeven
, en in cas de gemeken Admiraal Montagu ofte"

Chef van de Engelfchc vloote , naa dat hem de voorfchreeve brieven , ' 4

ofte een van dezelve, zullen wezen behandight, en zulks naa dat de"
voorfchreeve drie weeken hebben aanvangh genoomen, zich, buiten"
vermoeden, met de voorfchreeve Engelfche vloote moghte koomen te"
conjungeeren met de vloote van den Koning van Zweeden, ofte met"
de zelve Engelfche vloote den hooghgemelten Koning van Zweeden' 4

ïifteren
,

ofte zich vyantlyk te gedraagen tegens den Koning van "
en, zal hy Viceadmiraal de Ruiter zich in zulken cas heb-"
lieren

Denemarken,
ben te reguleren naar zyne inftruclie , zonder aan de bovenftaande or- 4

dres alsdan gebonden te zyn. Voorts is gerefolveert , dat meede copie

"

autnentyk van tmeergezeide Tratfaat, zoo in de Latynfche als inde"mnlche taaie, gezonden zal werden aan den meergemelten Heer van"Wa lenaar L. Admiraal
, om te ftrekken tot des zelfs narichtinc

5 aan de "
welken ook, ingevolge van haareHoog. Moog. aanfehryvinse van

"

gifteren
, naadcr gefchreeven zal werden, dat hy ten regarde van 4 '

sEandts vloote, hier bevoorens onder zyn beleidt tot fecours van den"
Koning van Denemarken overgezonden, by 't voorfchreeven Traftaat

"

Aict verder werdt verbonden , als omme geduurende den voorfchreeven "
.

H°c vcrre

tydt van drie weeken, te reekenen als hier boven brecder isgeëxpref-" w"l"™
a

leert
,
egene troupen , om wat oorzaake ofte pretext zulks zoude moo- 44 wordt ver-

gen weezen, zal vermoogen over te voeren, ofte der zeiver overvoe- 44
80 cu *

tinge promoveren, ofte behulpelyk wezen , naar eenigh eilandt ofte"
andre plaatzcn in Denemarken, tot nadeel en prejudicie van den Ko-"
mng van Zweeden: ook om te water of te lande niet ofFenfivelyk te"
entreprenneerenofte molieren, tegens de troupen ofte kryghsmaghten 44

van den Koning van Zweeden, ofte de zelve te attacqueeren : en dat 44

over 4 *
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vry blyft tc

doen.
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„over zulks hem L. Admiraal volkoomentlyk vry blyfr, om te ageren

„ defenfivelyk tot afweeringe van alle oppreiïien , die tegens den hooghft-
„gemelten Koning van Denemarken, ofte des zelfs ryken, en landen,
,,'tzy tot benauwing der ftadt Koppenhagen , 't zy met furprinfe op

„ eenige eilanden ofte andre plaatzen , onder des zelfs gebiedt gehoo-
,, rende, oft andersfints in eenigerhande manieren, zouden moogen wer-
den ondernoomen ; ook in casdat iet zoude moogen worden gemolieert
,,tot naadeel van de vloote van deezen Staat, ofte van d'ingezeetenen

„ van dien : ende dienvolgende dat hy , niet jegenftaande het meergemel-

„ te Traetaat , de voorfchreeve gereferveerde vryheit , ten befte van den
„Koning van Denemarken, en tot prefervatie van de maght van dezen

„ Staat, hem toevertrouwt, misgaders tot protectie van de goede inge-

zetenen van dien, refolutelyk zal vermoogen te gebruiken : ende dat

„ hy ook , in gevolge van dien , met zyn onderhebbende vloote zich zal

„vervoegen en onthouden ter plaatze alwaar ende van de welke hy 't

„voorfchreeve ooghmerk van haar Hoog. Moog. beft en met de meefte
„zeekerheit zal konnen bereiken en betreffen: en met eenen ook regardt
„nemen op de conjunctie, die noch nodigh zoude moogen zyn, naar

„ d'expiratie der voorfchreve drie weeken , te reekenen als vooren , ge-

„ daan te werden, tuflehen de vlooten van deezen Staat, die onder zyn
„ commando , en van den Viceadmiraal de Ruiter refpe&ivelyk zyn ge-

„ fepareert. Tot welken einde hy daar over , zoo veel doenlyk , met
„ den zeiven Viceadmiraal de Ruiter zal hebben te correfpondeeren

,

„ gelyk ook de voorfchreeven Viceadmiraal zal hebben te doen , met den
„ voorfchreeven Heer van Waffenaar. Vorders is verftaan, dat extracl
„uit het voorfchreeven Traftaat , behelzende y

t zevende artykel van
„dien, met en nevens eenc beleefde miflive gezonden zal werden aan
„ den Heere Keurvorft van Brandenburgh

, en zyne Keurvorftelyke Door-
„luchtigheyt daar nevens bekent te maaken , dat Vrankryk en Enee-
„ landt zich bovendien nevens haare Hoog. Moog. hebben verobligeert

„en verbonden, om alle moogelyke diligentie aan te wenden
, ten einde

„dat alle diflentien en oneenigheden , die daar verder tuflehen den Ko-
„ning vanZweeden, en zyne Keurvorftelyke Doorluchtigheit zouden
„moogen overich wezen , in der minne moghten werden geaflbpieert

;

„met verzoek, dat de zelve zyne Keurvorftelyke Doorluchtigheit zyne
„ Minifters

,
tot dien einde , wil zenden op de handelplaatze de wel-

„keaandeMinifters vanVrankryk, Engelandt, endezen Staat openin-
„ ge moogen geven van des zelfs intercflen ; die haar Hoog. Moog met alle
„moogelyke zorghvuldigheit , ernft

, en yver allenthalven zullen ap-
„puieeren, feconderen en bevorderen : des zal meede copie autentyk
„van 't voorfchreeven Tra&aat in de Latynfche en Franfche taaie gezon-
den worden aan den Heer van den Honaart , extraordinaris Gede-
buteerde van dezen Staat op de vreedenstraclaaten in Polen aan te

„ ftellen ,
om te ftrekken tot des zelfs naarichtinge

;
met ende nevens

„ordre, dat hy in alle maniere zyne reize zal hebben te fpoedigen
, zo0

„veel doenlyk , en de vreede met alle moogelyke en bedenkelyke midde-
len te helpen pouflèren en bevorderen. Wyders werden dopgemel-
„teHeeren van Gent en andre haare Hoog. Moog. Gedeputeerden ver-

„ zocht en geauthorifeert , om, naa gehoudene communicatie met de

„Heeren de Thou en Douning
,

over den voet en maniere van com-
municatie van 't voorfchreeven Traclaat te geven aan de Minifters van

„den Prinfen ofte Staaten in 't zelve Traaaatgementioneert
, daar van

aan
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aan de zelve Minifters
, op de befte en gevoegelykfte maniere, commu-" i6j9 k

nicatie te doen , gelyk ook voorts aan de andere Miniftcrs van uitheem-

"

fche Prinfen en Staaten alhier redderende: zullende voorts copie auten-"

tyk van 't zelve Tractaat in de Franfche taaie gezonden werden aan "

den Heer Ambafladeur Boreel , als ook copie autentyk in de La-'*

tynfchc taaie aan den Heer AmbalTadeur Nieupoort, om te ftrekken 44

tot der zeiver naarichtingc , met ordrc om daar over refpeftivelyk een

"

civiel en beleeft compliment te doen aan de hooge contractanten in

"

deezen. { *

BOUKHORST. V*-

x^Accordeert met V voorfchreeve kegifler.

N. RUYSCH.
Van dit befluit , als ook van 't bovengemelde derde punt van 't Haagh-

fche verdragh , liet men ettelyke affch riften maaken , die , door verfcheide

booden en weegen , te water en te lande , niet alleen aan den Vicead-

miraal de Ruiter , maar ook aan den Heer van WafTenaar , L. Admiraal

,

werden afgevaardight : om alledaaden vanvyandtfchapen'tbreekenmet

d'Engelfchen, zoo veel moogelyk was , voor te koomen. De Gezanten die

toen wegens den Nederlandtfchen Staat aan de Koningen van Zweedcn
en Denemarken werden afgezonden, om de vrecde te bemiddelen en uit

tê Werken, waaren de Heeren Godaart van SHngelandt, eerfte Raadt- Gezanten

penfionaris der ftadt Dordrecht , M. Pieter Vogelzangk ,
Raadtpenfiona-

n™
kt^

ris der ftadt Amfterdam, Pieter de Hubert , Sekretans der Heeren Staa- zonden,

ten van Zeelandt, en Willem van Haaren, Grietman vanderBildt. De^^JJ,.
Heer Slingelandt begaf zich op het fchip van den Viceadmiraal de Rui- 414.41$.

'

ter : de Heeren Vogelzangk en van Haaren waaren op het fchip den
kleenen Harder , en de Heer de Hubert quam met een Zeeufch fregat

,

dat gevoert werdt door den Kapitein Kornelis Kuiper van Vliflingen.

Op den eerften Pinxterdagh ontfing de Heer de Ruiter, die toen met de iju$
vloot nevens oudt Schaagen, niet ver van 't Schaager rif, op dejutfche

kuft, was gekoomen, een brief van den Engelfchen Admiraal Monta-
gu, hem met een kits toegezonden, die, den vierden van May, ou-
den ftyl , onderteekent , hem dit volgende te gemoet voerde , dat hy door

lafi van <zyn Hoogheit den Trotektor van Engelandt , dien niet meer ter Briefvan

harten ging dan *t bezorgen der gemeene ritfte, die door den oorlogh tuf- MeuAd-"
fthen de Koningen van Zweeden en Denemarken werdt geftoort , met mi raai

zyne vloote in en ontrent de Sondt was gekomen *: om, nevens d'En- ^nSi-
gclfthe Gezanten, die zich byden Koning van Zweeden onthielden ,

deicv^zoa-

twee Koningen te helpen vereenigen , en tot een gcedt verdragh tebren- 1"[ p̂r
gen, op den grondt van de Rotsfchildtjche vreede ; doch met zulke zieAitzA*

verandering als men zou konnen doen goedtvinden. Dat hy aangeen van
™*™XIX '

beide de Koningen, ofte hunne vlooten, eenig behulp zou doen : vertrouwen-
de dat dyAdmiraal der Hollandtfthe vloote gelyke ordre hadde , daar hy

zyn antwoordt, en toezegging van fil te zullen zitten , op verwachtte.

De Viceadmiraal de Ruiter antwoordde opdat fchryvenmet een brief,

die deezen zin behelsde, DeRu ;tet3

Edele geftrenge Heer, ~tDe brief dien V uw Ed. mygewaar'diede te fchryven, geteekent den
vierden ] der voorleede maandt , werdt my heeden behandight: daarik
met genoegen uit heb verjtaan, dat de meeningen van onze Hooge O-ver- of deai^
heeden met elkandere overeenkomen, en beidefrekken tot bevordering »'^ve»

IV, Boek, ' y . van J
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l^59- van de vreede , tuffchen de ftrydende Koningen vanZweedenenDene^

marken. Voor weinig daagen hebben hunne Hooghmoogentheden , deHee-
ren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden

, my het derde ar-
tykel van het verdragh

, dat in 's Gravenhage tuffchen de Heeren Am-
baffadeur van Vrankryk

, Refident van Engelandt
, en hunne Hoog.

Moog. Gemaghtigden is gepoten , laaten toekoomen
, met ordre om my

naar den inhoudt van dien flip te draagen. Hier van zende ik uwEd.
een affchrift by deezen : met voorneemen om den laft , daar in begree-
pen, in alle gehoorzaamheit getrouwelyk en flip fachtervolgen: en my
ten vollen verzeekert houdende , dat uw Ed. zich daar ook flip naar
zal richten. Hier mede afbreekende zalik blyven ,

Edele geftrenge Heer

,

Uw Edts
. ootmoedige dienaar

Michiel Adriaanszoon de Ruiter.

h« vierde Den zevenden der maandt, toen de vloot in 't Schaager rak , tufTchen

^tbydc
deihnden ]*n Lfou e« Anout, was gekoomen, quam het vierde oor-

vJoot. logfehip
,
dat in de Maaze was toegeruft

, by de vlag. Dit werdt gevoeght
7>». by 't esquadre van den Viceadmiraal Johan Evertszoon. De vloot be-

ftondt nu uit negenendartig oorlogfcheepen , en elk esquadre uit darticn
fcheepen. By 't esquadre van de Ruiter, die de vlag van de groote fteng
voerde , waaren twee branders. Johan Evertszoon , die de vlag van de
voorfteng , en Meppel , die ze van de kruisfteng liet waaijen , hadden

komfmcT
elk cen brander in nun esquadre. Drie daagen daarna quam de Ruiter

dcXodn met devloote in den mondt van de Beidt tuffchen het eilandt den groo-

irrSd™ ÏÏ
1 Hdtn Cn l

)

Ct
^"A' Wero ten anker

- Van waar hy , op het aan-

grooten
fenryven van den L. Admiraal Waflènaar

, voortzeilde om zichtuflehen
Hermen 't eilandt Syro en Kosnes, een uithoek van 't eilandt Zeelandt

, t'ont-

^o/a» houden. De Heer van Waflènaar was ondertuflehen met zyne vloot by
't eilandt Funen, ontrent de ftadt Nyborg

, gekoomen , en zondt laft
aan de Ruiter dat hy de Belt verder zoude inzeilen: en dat zich de Vi-
ceadmiraal Meppel naar zyne vloot zou begeven ; om aldaar op het fchip
van wylen zynen voorzaat Pieter Floriszoon te gebieden Dit werdt

iSiST ^
r^^naag^oomen - Df Ruiter quam met zyn vloot tot op een mylnaa

"tSr by z cllj^tRomps, of Romfo, dicht by Funen: zoo dat beide de vlooten
twee or drymylen van elkander laagen. Niet lang daarna voer de Heer

DeHeer van Waflènaar aan de Ruiters boordt
, verzelt met den Heer Egbcrt

ZXf^ Meeuszoon Kortenaar, die, gelyk verhaalt is, zich in den zeefla|h in
aan zyn de Sondt (te dier tydt noch Kapitein op 't fchip van den L. Admiraal)

loL zoodaPP5r
<J
ueet: en Sedert*, door de Heeren Staaten van Hollandt,

* s May. in zyn afweezen
, in de plaats van Witte Korneliszoon dc Wit , tot Vi-

ceadmiraal onder 't Kollegie ter Admiraaliteit van de Maaze werdt 2e-

de

B
viote™

fielt. Ter zeiver tydt werdt byden Heer van Waflènaar en d'andre Op-
by een k perhoöfden beflooten, dat zich de twee vlooten by een zouden voegen:
voegen. dewyl de beftemde tydt van drie weeken, die men moft afwachten eer

men Denemarken moght helpen , haaft ten einde zou loopen. Den vol-

genden dagh begaf zich de Heer van Waflènaar, meteenige Zeekapitei-

nen en Bevelhebbers der landtfoidaaten
,
op dat eilandt Romfo , daarzy

zich etlyke uuren met d'aadelyke oefFening der jacht vermaakten , en
vyf of zes harten fchooten. Korts daarna werdt den Viceadmiraal de Rui-

ter door een' brief van de Heeren Gezanten Slingelandt, endeHubert,
die
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die met eenig vaartuig t'Elzeneur by den Koning van Zweedcn waaren
aangekoomen dentweeëntwintighftengetekent, bekent gemaakt , dat
ze met den Gezant van Engelaiidt den tydt van de ftilftlndt der waa- .

£TJ\??
dneweekenhad^verlenght. Overdit fchryven ftondt menSgh

a f 1 o
Vry VCrZet

:

en te mecr
•
dcwyl *»« van de twee andere Neder,

landtlche Gezanten, de Heeren Voogelzang en van Haaren, die zich
naar Koppenhagen by den Korting van Denemarken hadden begeven
met was geteekent. Doch deeze verlenging van den tydt der drie wee-

f
cn

'
«oven gemeldt, was in Engelandt, met bewilliging van den Hol-

jandtfchen Gezant Nieupoort, uitgewerkt: die daarover aan de Neer-
ïanddche Gezanten in Denemarken , en den Heer van Waiïenaar hadt

maxxxlx -

eelchreeven; op datze die verlenging moghten goedtvinden : meenende
4° 7 '

«at dit was volgens het oogmerk der Heeren Staaten. Dan zyne toe*re-
ventheit werdt daarna by hunne Hoog. Moog. niet wel ops;enoomen

;

en hem bevoolen, dat hy den Staat van de redenen die hem hadden be-
woogen

,
en van al 't geen hem daar toe aanleiding en wil hadt aege-

ven, zou berichten. De Viceadmiraal de Ruiter fchreefte dier tydt niet
alleen aan de Heeren Nederlandtfchc Gezanten , zoo tot Elzeneur als
tot Koppenhagen, maar ook aan deRaaden ter Admiraalitcit t'Amller-
aam

,
dat hun dat verlengen der ftilfiandt vremdt voorqnam: dat den

Koning van Zweeden de handen los waaren , en dat hy al deê wat hy
wou : dat de Hollanders daar laagen met zulk een aanzienlyke vloot
en niet moghten by de handt neemen : dat dit voor hem en de zynen een
groot hartzeer was. Doch zy hoopten dat men hunne handen in 't kort
zou ontbinden : nadien anders te vreezen fiondt , dat de eroote hitte
vandenzoomertydt, ender hondtsdaagen

, wellicht ziektetnder'tvolk
zou brengen, ende vloot t'onbruik maaken. Onderwyl zaatendeZwee-
den

1

met ftil. Zynaamen de gelegentheit , die hun 't Mzitteii der Hol-
landers gat

,
genoeg waar

, en quaamen den drieëntwintighften met twaalf
oorlogsfcheepen

, vier fluiten en een galjoot , aan 't Noordteinde vanA2"*
*unen, daar zy eemge foldaaten opbraghten, dat de Hollanders or. de T
ontrem h,?^

2el
7
e" daage voegden zich de twee HoUandtfchevlooten. *™

ontrent het «landt Spro, tuflcïien Kartetminde en Kaflêur, ofKorfoor ^''f
1'

Stai fchtllr
d
/
nHe«van Waflenaar beftondttoen'noc °Sr^-^

™7h r ln l
P
c « &egatten van oorlog : zoo dat de gantfche zee-

M^^wdcnSajt diczichhietindetóontbicldt.ou&S
ae„tfevent,goorlogfcheepen

, 2es ofzeven branders
, eoWÏrSS"^*

Kfc»^ ^ vi«duize»dt landtfoldaaten die op de "4".

van zvnPfï
g
r^

ke" gefc WCS
-
De Heer van Waflenaar hadt twee

den Idelon i°
g^ T

pe" °P de Jurfche kuil, tuflehen do kleene eilan-SSl nW°°' °P t brandtwacht gezonden: daar de gemel-

•T„;
16 fcheepen op den vierentwintighften jacht op maakten, .^z*

lnZ^gen°emt de
,

J°"Se Prins
>

01ldcr Kapitein'tHoenf met hon-jtTo?

fclïe k n- ? dcrt'g ftltóen
•

werdt Wt Horfens aan de Jut-

der de„ k"^^"' 1 e" ?t ander, een fregat genoemt Dcutekom, on-S
pt.

entwintia (Ttf"
Waardenborg

, voerende vierentfeventig man en vier-

de Kammin i /-',
ontrent de Weelftroom regens het landt

: zoo dat™"01*-

neen nu van ,
C

5hiP in den b™dt ftak ;
op dat er de Zweeden'geen nut van zouden hebben. De L. Admiraal zeilde met de meefte

Y 1 maght

Zwee-
-.aakco
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niaght der twee vlooten op den zesentwintighften 's morgens met den

dagh derwaart , om te zien wat die fcheepen was wedervaaren , maar
quam te laat. Daarna kreeg men tydüig hoe 't met die twee fcheepen
was afgeloopen, dat grootc verbitteringveroorzaakteindcHollanddche
vlooten. Midlerwyl hadt d'Engelfche Admiraal Eduard Montagu , Graaf
van Sandwich , van de byeenvoeging der twee Hollandtfche vlooten

fchi

E
vïS["

kennis gekregen. Waar op hy met zyne vloote , fterk groot en kleen
ZcUl twce^nveert,S ^heepen , onder zeil ging , {tellende zynen koers naar de
«te Bd t.

I3eldt ; om op het bedryf der Nederlanderen acht te geven. Hy quam
16 ju», den zesentwintighften der maandt, tegens den avondt , rufTchen 't eilandt

Std"?
Cn ^en uithoek ^osnes, in 't gezicht der Hollandtfche vloote. De

BSlandt.' Heer van Waflênaar, niet weetende wat d'Engelfchen in den zin had-
fchc vloote. den, liet de witte vlag waajen, en feinde de Hooftbevelhebbers enKa-

piteinen aan boordt: hun beveelcnde , alles klaar te maaken , en, inge-
valle van gevecht , hun eer en eedt , aan t vaderlandt gedaan , te be-

tyjan. trachten. Den volgenden morgen quaamen d'Engelfchen by den uithoek

fchMftïT
van Rosnestcn ankcr

'
end'Admiraal Montagu zondt, met twee kitfen

,

Wa&aw brieven aan den Heer van WalTenaar, cn aan den Viceadmiraal de Rui-
en de Rui- ter, van gelyken inhoudt: meldende, dat hy quam om de twee Noorder

kroonen tot een goedt verdragh te brengen : vertrouwende dat de vloot

van hunne Hoog. Moog. het zelve ooghmerk hadt. T)at men daarom we-
derzydts met onderling verftandt en overeenkoomhg moft handelen , en
alles aanwenden ten befte der twee kroonen , en van de twee Staaten.

Hunant- Hem werdt beleefdelyk geantwoordt , dat men geen ander ooghmerk
wooidt.

jja(it Hier gingen d'Engelfchen na den middagh onder zeil , de Belde
verder in. Waar op de Nederlanders , dit ziende , desgelyks zeil maak-
ten , en voor d'Engelfchen heene zeilden : op dat zy niet tuflèhen de
Nederlandtfche vloot , en etlyke Deenfche fcheepen

, die met eenige
Nederlanders ontrent Nyborg lagen , zouden inbooren. Dan d'Engel-
fchen quaamen by Kallundburg , en de Nederlanders by 't eilandt Romfo

18 jan. ten anker. Korts daarna zondt de Heer van WalTenaar den Kommandeur
JdÈSSto.^11*8 Evertszoon met een galjoot en brief aan 't boordt van den
gen tuf- Engelfchen Admiraal Montagu, dienende omelkandere in vriendtfehap

£;!ï
af' te verftaan. De Kommandeur Evertszoon werdt beleeft onthaalt, en

Montagu. quam met een' brief , die niet dan vriendtfehap beloofde, te rug Des
^jun. anderendaaghs quam d'Engelfche Kapitein Blaak uit den naam van Morr-
Momaguus tagu aan WafTenaars boordt , met een' brief, waar by verzocht werdt,

dat menden tydt van flilftandt noch eenige daagen zou verlengen , tot
dat 'er naarder tyding van de Heeren Staaten en van den Engelfchen Re-
ftdent uit Hollandt moght koomen. De Heer van WalTenaar , en de Vi-
ceadmiraalcn de .Ruiter en Johan Evertszoon, ontfingen op dien zeiven
dagh brieven uit Eizeneur , den zevenentwintighften geteekent , melden-
de, dat de Gezanten der Heeren Staaten , die te Koppenhagen by den
Koning van Denemarken waaren, en de Gezanten, die zich t'Elzeneur

onthielden ,
elkandere ontrent het verlengen van den tydt der ftilftandt

Eenige nietkonden verftaan. Daarna * quaamen de Deenfche Admiraalen Bielke

fthajST en Juel » en dc Viceadmiraal Heldt
, met den Kapitein Roodeftein , en

koomen de Hollandtfche Kapiteinen Evert Antoniszoon Marre
, en Paulus Sonk

,

lanSf met hunne fcheepen, en eenige fluiten
,
by de Hollandtfche vloot. Op

Joot. dien dagh, en de volgende daagen, wiflelden de Heer van WalTenaar en
5

0

lun
' Montagu noch verfcheide brieven , aangaande de middelen , daar men zich

van moft dienen om de Noorder Koningen tot vreede te beweegen. Den
twee-
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tweeden van Julius voer de Viceadmiraal de Ruiter aan 't boordt van den 1*59-

Heere van WafTenaar, uit wicn hy verftondt, dat men den tydt van (til-
ft d̂ ê

~

rdt
{tandt

,
of ftilzitten , noch drie weeken hadt verfenght. Dit uitftel op uit- noch drie

ftel ftrekte den Heer van WafTenaar , de Ruiter, en dandere Opperhoof-
den

,
tot groot verdriet. De Ruiter oordeelde , en fchreef ook aan de

V" Cn

Heeren Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam, dat het werk, zooveel
hy zien kon , by d'Engelfchen op geen goede moer lag , hoewel ze goe-
de woorden gaaven. Hy meende, dat menflechts toelei om tydt te win-
nen, en deZweeden te begunftigen. Twee daagen daarna zondt d'En- D-Eogei-

gelfche Admiraal Montagu zynen Viceadmiraal Goodfon , nevens eeni- SiJali"^"
ge edelen, aan 't boordt van den Heer van Waflenaar, om hem van zy- Goodfon

nen 't weege te begroeten , en een' briefover te leveren , waar by hy Waf- bo™d7van
C

fenaar met beleefde woorden verzocht , alle vlyt te willen aanwen- den Heer

den om zyne Majefteit van Denemarken tot vreede te beweegen ; met Uaar
Wafre"

aanbieding , dat hy ook zelfs by de Koningen van Zwceden en Denemar- 4/*'-

ken daar toe zou arbeiden. De Heer van WafTenaar toonde gelyke be-

leeftheit, en zondt den Viceadmiraal de Ruiter, nevens den Komman- De Ruiter

deur Kornelis Evertszoon , en den Kapitein Jan Matthyszoon , met ^boJr?"
het fchip van Kapitein Jan van Kampen , 's andcrendaaghs naar d'En- vanMonra-

gelfche vloot , om den Admiraal Montagu uit zyncn na.tme desgelyks Sf200 "

te bezoeken, een brief te beltandigen , en verder mondeling met hem <>Juh

te handelen. De Ruiter werdt met groot bewys van eere ontfangen. Zyn Zyn voor-

voorftel was , ofmen ook zvvaarigheit zou maaken , indien hy met de vloo- *Je
,aaQ

te , die hy left uit Hollandt hadt gebraght , nevens den Heer van WafTe-
°ntagu *

naar in d'Ooftzee ,* en voort voor Koppenhagen zeilde , om de ftadt

,

die de Zweeden te water hadden belegert
, t'ontzetten , en verder te

doen 't geen tot vjceede kon {trekken. D'Admiraal Montagu antwoord- Moma,

de , dat de Heer van WafTenaar kon doen wat hem geliefde : doch guusanïl

dat hy 'tbeft hieldt te zyn (om geen reden te geven tot het verbreeken woordt-

van 't derde punt van 'tHaagfche verdragh, en om dat de tydt, die men
noch hadt te wachten , kort was ) dat de Heer van WafTenaar met zyne
vloot

, nevens de Deenfche , naar Koppenhagen zou zeilen , om die
ftadt te bevryden : de Ruiter zich met zyne vloote , zoo lanc debe-
ftemde tydt noch zou loopen , in de Beidt onthouden : en°dat hy
met d'Engelfche vloot de Beidt weer uit, en tot onder de Lap

, by de
Sondt zou zeilen, daarhy, tot dat de gemelde tydt zou zyn verloopen
zou blyven leggen! Ter zeiver tydt verzekerde de Heer Montagu met
ernltige woorden, dat hy alleen gezonden was om de Noorder Konin-
gen tot vreede te beweegen, en verhoopte dat de Heer van WafTenaar

,

en hy
,
de Ruiter

, met dat zelve ooghmerk waaren gekoomen ï daar
by voegende

, dat hy ook niet anders voorhadde , dan met de Nederlandt-
iche Gezanten

, den Heer van WafTenaar , en d'anderc Opperhoofden
der Hollandtfche vlooten , in goede vriendtfehap te leven , en goedt
verftandt te houden. Zyn antwoordt werdt by de Ruiter overgenoo-
men

,
om het den Heer van WafTenaar bekent te maaken. Voorts werdt

hy met ongemeene beleeftheit van Montagu onthaalt , en bleef dien
nacht, in 't fchip van Kapitein Jan van Kampen , by d'Engelfche vloot
leggen Met den dagh ging hy , nevens d'Engelfche s\oot , onder zeil.

Helde zyn koers naar de Hollandtfche vlooten , en d'Engelfchen ,
^ngd-

öiemeer fchcenen toeteleggen om de Zweeden te befchermen , dan om zei itWeêr
de Ueenen tc befchaadigen

, zeilden de Belt weer uit naar de Sondt. Na
J
aa^c

dat de Ruiter aan den Heer van WafTenaar zyn wedervaaren hadt ver-7^
Y 3 haalt,
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ïfjfo. haalt, gingen beide de vlooten, met de Deenfche fcheepen t'zeil, en

ïtodtfthc
fteiclen "unnen koers naar 't eilandt Spro

, van daar naar Langelandt,

viooïcnzci- en voorts naar Feemeren, niet wydt van den inham der zee , die zich

d>"

d

Crm
1<Jt naar Lut>ek ftrekt

>
^aar ze denachtftenvan Julius ten anker quaamen.

Koomrn Hier leggende voer de Heer van Waflènaar naar 't boordt van den Deen-

F
X
mer

aüdt ^1Cn ^miraa* Bielke, daar zich ook de Viceadmiraalen de Ruiter, Jo-
han Evertszoon, Kortenaar en Meppel lieten vinden , om met den Heer

flaamfï"
Cic^e

'
en c^e Hceren Otto Kraag en Henrik Mulder , die op zyn fchip

waaren
, te beraadtflaagen , wat men ni*zou doen , en of men gezaament-

d^rDccucn ^k naar KoPPennagcn zou zeilen. De Deenfche Heeren verzochten

,

teacn.^ ^ L Admiraal noch een dagh of twee zou wachten , om te zien of
niet cenige fcheepen uit Lubek zouden koomen, die de wil hadden naar
Koppenhagen

;
op dat men die derwaart moght geleiden. Dit werdt in-

9M. gewillight. Daarna zondt men de Kapiteinen AldertMatthyszoon, Hen-
rik Gotskens en Jan Matthyszoon, om tien fcheepen onder hunne be-
fcherminge naar Dantzik en Koningsbergen te brengen, met laft om
daar drie daagen te wachten, en dan, met de gcreedtzynde fcheepen , •

naar de vloot ontrent Koppenhagen te koomen. Voorts werdt beflooten,
dat de Ruiter met zyne vloote ontrent Feemeren tot het einde der drie
weeken , dat is ,

tot den dertienden der maandt , zou blyven leggen

:

en dan zyn beft doen om zich ontrent Koppenhagen by den L. Admi-
DcHeer raai te voegen. De Heer van Waflènaar ging den tienden met zyne

war^af vloot, en de Deenfche oorlogfcheepen , t'zaamen zevenendertig fchee-
t'zeiinaar pen van oorloge , en ontrent dertig koopvaarders , zoo fluiten, galjoots
Koppeniu-

ais fcilocten
i naar Koppenhagen onder zeil. Op dien zeiven dagh ver-

loiui. ftondthy uit een Lubeker Schipper , dat hy d Engelfche vloot , fterk
drieënveertig zeilen, tuflehen Ween en Koppenhagen hadt gezien: dat
voor Koppenhagen vier Zweedtfche fcheepen laagen • vier in de Droo-
gen , dertien voor Landtskroon en twaalf by 't eilandt Meun , zoo dat

Daardc ze t'zaamen drieëndertig oorlogfcheepen* fterk waaren. Doch op d'aan-

zTi
C

komit
P kom^ van ^cn Heer van Waflènaar, met zyne zeemaght, zagh men al

van afwy- de 2weeden , die zich ontrent Koppenhagen hielden , de vvyk neemen
Toen braght hy de lyftoghtfluiten , met de Ruiter uit Hollandt gekoo-
men

,
voor de ftadt

, die daar door op niéu werdt gefpyft en verquikt.
Korts daarna quaamen de drie oorlogfcheepen met de tien koopvaarders,
dienaar Dantzik en Koningsbergen meenden te zeilen

, ontrent Koppen'
haagen; verhaalende, dat ze by het Doornbofch ,. benoorden Straai-
zondt

,
dertien Zwecden hadden gezien , en , om dat geweldt t'ont-

De Ruiter gaan ,
naar de Hollandtfche vloot waaren gevveeken. De Vicead-

JynTvTootc
miraal ^

!

Uliter vertrok den derdenden met zyne vloote van Feemeren,
by den Heer en quain denderden dagh voor den Droogen, op de hoek van den Draa-

raar
Walle" te '

andcrnalf mvl van Koppenhagen, by de vloot van den Heere van
TsW. Waflènaar. Toen werdt de gantfche zeemaght van den Nederlandtfchen

Staat in vier esquadres of vloothoopen verdeelt. Weinig daagen daarna

liet de Koning van Denemarken (die de herten der Zeehelden
, t zyner

hulpe afgezonden, met alle teekenen van genegentheit aan zicb poogde
te verbinden) den L. Admiraal , en den Viceadmiraal de Ruiter , met
d'andere Viceadmiraalen ,

op het eilandt Amak noodigen
, om' t mid-

daghmaal met zyne Majefteit- te houden. Men hadt ten dien einde eeni-

ge tenten in 'tveldt opgeflaagen. Zy voeren derwaart, en gingen, naa
Dc Koning dat ze den Koning hadden begroet, ten difch. Zyne Majefteit zat aan
>an D«e-

Cen lange taafel , aan 'thoogc einde, op d'eerfte plaats. Etlyke van zy-

ne



L. ADMIRAAL DE RUITER. i7S
neRyksraaden, en hoogc Krygsbevelhebbers , waaren geplaatft aart zync i6<9rechter handt en d Opperhoofden der Hollandtfche vlooten aan deffin-
ker zyde: in de volgende ordre, eerft de Heer van WafTenaar, daarna
de ViceadmiraalenJohanEvertszoon, de Ruiter, Meppel en Kortenaar.De maa tydt was Koningklyk, en 't onthaal hoofs en lïeufch. Men on- HSÉ*;

*

derfnelt hen met veele minlyke reedeneeringen , aangaande de tegen-
\\oordigen ftandtvan zaaken: daar zich Prins Chriftiaan vanDenemar- tydt

-,

ken toen een jongeling van dertien jaaren , naa de maaltydt byvoegde •

Ipreekende, met zoo veel kennis en oordeel , als of hy den ouderdom
van vyfentwintig jaaren hadt bereikt. Dat eilandt van Amak, daar men
Jien onthaalde, leit voor Koppenhagen, wel kleen van begrip

, (want
net is niet meer dan zesduizendt paffen lang en vier duizend breedt) maar
zeer vruchtbaar

:
en 't werdt ten deele van Hollanders , of van luiden

uit Hollanders gefprooten
, bewoont en bebout. 'Twas ruim hondert

en veertig jaaren geleeden, dat men ter begeerte en op 't aanhouden van
öe Komnginne Elizabet, gemalin van den Koning Chriftiern of Chri- «bi.*.
itiaan den tweeden, dien Nero van 'r Noorden, en zufter van KeiferKa-

Ptntanus

rel den vyfden
, een groote volkplanting van landtluidcn uit Hollandt Bm&%$

herwaart hadt getrokken, om daar, op de zuivre Hollandtfche wyze,
t landt te bouwen, en de booter enkaas te maaken. Dat met geluk en
Voordeel in 'twerk werdt geftelt. Ook is dit eilandt noch op deezen tydt
een kleene fpyskaamer van Koppenhagen , die de Hadt van booter

,

kaas
, melk , en wey in ovcrvloedt verziet. Men zondt daarna den Vi- Meppd

ceadmïraal Meppelom ettelyke koopvaarders metachtien oorlogfcheepen wcrdtnaar

naar Dantzik en Koningsbergen te geleiden, enhen tegens deZweeden kÏÏSST
1

die zich toen met dertien fcïieepen ontrent het eilandt Bornholm onthiel-
ber
^
en^

den te befchermen. Hy was naulyks onder zeil , ofmen zagh den Koning

,

den Prins zynen zoon en etlyke Ryksraaden, met den Heer van WafTenaarm zyn floep, door de vloot roeijen om die te bezichtigen; gevolght door>t hS&-
de ViceadmiraalenJohanEvertszoon, de Ruiter, en Kortenaar Daar-

,audtfche

na voeren ze aan 'tboordt van WaiTenaar, die denKoning, met zvn se- iTiuh

e&'e^
den^K >

°r^ LAdmitaal, en daarna door d'andere Opperhoof-

fcl Tü^n
'

met
,

e^hooteninordrevereert. Maarondertuflchen

ren tr f
0

"- *"?.^J^00* leggen. Ook wou de Koning niettoelaa

koomen t V,erdu,Zendt ^tfoldaaten
,
met de Ruiter uitWandt gtkoomen, een voet aan landt zouden zetten. Dies vondt menS met

tr il
°P ^ fC

a
eCpen Verlee

§en -
Me» peesde dat* zïïSe onder adat volk zou ontftaan

: ook werdt de leeftoght, daar men de vlooten

«dtfoldaatcn te eer verflonden : 200 dat men veelon-

Di werdt b A
C

u°
m de

J
lootQn ^nger en kommer te houden. M

oe Koning van Denemarken te vooren hadt te kennen geneven , darmen 4x1.4"*

verzoet"?
611 t0t be(

;

chermin
g
va* Koppenhagen van nooden hadr; met

d*^T
cWv j

men °rdre 20U ftelIen om die daar tontfeheepen. Ontrent fchiU

Staat vnn f
WC

i ? den Haaêe •
tufrchen de Heeren Sbaten en den J33

ten in n
nSc

,

ndt
'
byeen naarder verdragh beflooten, dat de Gezan- in&n Haa~

te vcreeniaen
la

^
Cn

,

binnCn Vyftien daaSen de Koningen zouden trachten fe
c Scllo<>-

aanzienvan de 1

at
'

in 'C Rotsfchildtrchc verdragh, al 't geen ten z4 /«/.

t-^n «^vk*
plaa^en door een van beide de Koningen ingenoomen, Zt<A»t*

of ten opzicht van de geleede fchaade
,

noodig geacht zou worden 2^
daar
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i^o. daar te veranderen of by te doen, om dc vreede voort te zetten , zou

worden verandert en daarby gedaan. Voorts datd'Engelfche en Neder-

landtfche Gezanten daar naar zouden trachten, dat de plaatzen ,
byeen

van de Koningen federt het Rotsfchildtfche verdraehingenoomenen ge-

wonnen , zouden gaan aan den geenen die de zelve te vooren , of uit

kracht van 't Rotsfchildtfche verdragh toebehoorden : doch dat het ampt

Drontheim aan den Koning van Denemarken zou worden geëigent, al-

hoewel van 't zelve te Rotsfchildt anders was verdraagen. Ook zou men
by den Koning van Zweedcn moogen handelen, op dat den Koning van

Denemarken van de vierhondertduizendt ryksdaalders , hem , van wee-

gen fchaade in Guinea geleden, opgeleght, wierde ontlaft. Eindelykzou

'taan de vloot van Engelandt, noch aan de vloot of foldaaten der ver-

cenigde Nederlanden , naa verloop der vyftien daagen , niet geoorlooft

zyn iemandt van de Koningen , die de vreede niet zou aanneemen , te

helpen: maar den aanneemer der vreedezoumen allehulpecn byftandt
* doen ; en met t'zaamengevoegde maght en wapenen uitwerken , dat de

geene die de vreede zou weigeren , met 'er daadt daar toe wierde ge-

dwongen. Dit verdragh werdt den vierentwintighften van Julius , uit den

naame van Engelandt en van den Nederlandtfchen Staat , ten huize van

den Franfchen Gezant de Thou, onderteekent. Doch de Thou heeft het

zelfs niet geteekent, zeggende, dat hy geen laft hadt , maar dat hy daar

Nader ver- over zou fchryven. T gemelde verdragh werdt daarna den vierden van

fhfn df Auguftus met een naader verdragh beveftight en bekraghtigt-
: cn daar

twee Staa- bybeflooten, datd'Engelfche en Ncderlandtfche Gezanten in Denemar-

vcftin°ïa

b
n"

kent'zaamcn zouden beraadtflaagen , of 't niet goedt zou zyn eenig ge-

^voo7- deelte van de vlooten van Engelandt en der vereenigde Nederlanden

^z^Aitï.e-
naar ^luis te zen^en : ^aar hatende een genoeghzaam getal van fchee-

f»« xxxix.

C
" pen , om 't gemelde verdragh uit te werken. Van weegen Hollandt werdt

406.407. verftaan , dat indien buiten vermoeden de Koning van Denemarken dit

zieAitz.e- voorgeftelde moght weigeren aan te neemen, dat men dan in'tbybren-

m* xxxix.
gen van de dwangmiddelen met die omzichtigheit moft te werk gaan

,

4° s ' dat daar door de ftadt van Koppenhagen niet quaame te vervallen onder

de maght van Zwceden. Terwyl dit in Hollandt omging bleef men met
's Landts vlooten , by den Draaker ten anker , in de voorgaande onzee-

kerheit ftil leggen. Doch den eerften van Auguftus braght de Rykshof-
meefter

, Joachim Gerftdorp , met eenigc edelen verzeldt
, op den mid-

dagh ordre aan den Heer van Waftenaar , dat de vloot naar de Beidt

zou vertrekken : en naa den middagh quamde Koning zelfaan 't boordt

van den Deenfchen Admiraal Bielke , daar zich ook de Heer van Wafle-

naar, en de Viceadmiraal de Ruiter lieten vinden, aan wienzyn Maje-

ftcit verzocht , dat men terftondt , in zyn byzyn en gezicht , zou on-

der zeil gaan. Doch men moft, om dat d'avondt voorhanden was , 's nachts
DcHol- blyven leggen. Den volgenden dagh gingen beide de Hollandtfche ert

Dcenfchc
Cn

Deenfche vlooten, flerk ontrent tfeftig oorlogfcheepen , met een groot

vlooten
ta j yan fluiten, galjoots, fchoeten, en ander kleen vaartuig, vanon-

SSÏdc
C>1

der Draaker t'zeil. De Heer van Waflènaar voerde nu de vlag van de groo-

Bddt.
tc ^cnp ^ de Viceadmiraal Johan Evertszoon van de voorfteng , en de

iAug
'

Ruiter van dc kruisfteng. Zy laveerden eerft naar den uithoek van Zee-

landt, genoemt Steffenshofuit , of by anderen Steeden , en van daar

3^%. naar 'teilandt Monc of Meun. Dan den derden van de maandt quam-

'er een galjoot van Koppenhagen ,
met brieven van de Hceren Gezan-

ten Vogelzang en van Haaren , den Heer van Waflenaat beveelende,

dat
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dat hy met de Hollandtfche vloot tcgens de Zweeden niet zou onder- ió"^
neemen; dewyl de Hollandtfche Gezanten met de Gezanten van Enge- ufijjj

-
landt en Vrankryk op nieuw waaren verdragen , dat men noch t#en NcérhLfc.
vyanafchap zou plcegen. Op dit aanfehryven wendde de vloot Noordt fchc

.

G«^
over

,
en quam tiuTchen Meun en Steden ten anker. Dus liep den toe- nXg^S

leg tcgens de Zweeden voor dien tydtte niet. Daarna kreeg men tydine
dc tvfseicii

in de Hollandtfche vloot , dat dc Zweeden in de kleene Beidt f of Middel ÏS
vaartfondt

, twee Decnfche en twee Hollandtfche oorlogfcheepen had* ^ Aus-
den verovert, cn noch een Hollandtfch oorlogfchip met veel kleen vaar- d^rT"
tuig verbrandt. Deeze fchcepen waaren door den Keurvorft van Bran- Zweedca

dcriburg, tcgens laft en ordre van den Heer van Waflènaar, aangehou-

£

r™"*
den

,
om door hun behulp eenig krysvolk op Funen aan landt te zetten. bra«dc.

Ook hadt zc deL. Admiraal meermaalen op ontbooden , en de Keurvorft j^gfhun vertrek verhindert. De Viceadmiraal Meppel quam den negentien- v uu.
den van Dantzik met zesendartig zeilen by de vlag: te weeten met veer- Zul*lt
tien oorlogfcheepen

, achtien koopvaarders , en vier veroverde fcheepen ; skaten v»n

naamelykeen Zweedtfche kaaper, met negentien ftukken cn vyfénveer-
"oll

j
9

J-
d
e

e*

tig man
, en drie Lubeker fcheepen j die de Zweeden korts te vooren «1™»?*

hadden gcnoomeii. Geduurende al dien tydt dat men de Necrlandtfche vjytby dc

vloot op en buiten bedryf hieldt , werdt by de Hecren Gezanten ontrent ?™™"
Ddt

beide de Koningen groote vlyt aangewendt om de vreede te bevordc- om de vree-

ren. Doch \ was den Koningen nier weinig tegens de borft , dat dc^n

bevori

twee Republyken , of Staatfche regeeringen van Engelandt en der ver- Misnoegen

cenigde Nederlanden , het Haaghfche verdragh hadden geflooten
, en dcrtwe,:

dat ze daar beide hunne oorlogsvlooten hadden, die in plaats dat d'een
Koou,gcö '

de Zweeden en d'ander de Deenen zou tc hulp koomen , tot noch toe
ftillaagen, om, gelyk men zeide , de vreede te bewerken. Ookverfton-
denzc dat de tweeStaaten, de vreede willende voortzetten op den voet
van tRotsfchildtfchc verdragh , de twee Koningen voorwaarden voor-
fchreeven, en over Koningen fcheenen tc willen heerfchen. Doch ein- De Koning
aelyk het zich de Koning van Denemarken beweegen , en ftondt toe

va
»P

enc'

dat men op den voorgeftelden voet in onderhandeling zou treeden. De ïïh££
Koning van Zweeden volharde by zyne meening, cn alsd'Engelfcheen 8c"T in

vtn dcS r
lCZ
\
ntCn

'
in SGfPrck ^treden

•
met wat ernft détg

hrvan de vreede fnraaken, en eenigc punten op den voet van 'tHaaefch Ver- tieed
*
n -

dragh voorftelden, verftondthy, Lmenncm zocht te brengen ot hetgeen hy met van meening was te doen, en men hoorde henfin toorni-

veerde Nef I
' t" \

tW" Siaaten t Engelandt en dcvereemgde Nederlanden) ontwerpen % van vreede met hunne vlooten^
moghtenmaaken^ maar dat hy Jontlerp oj> xyne mS^^SL
veft vnn 7

d
,

lt

/ekie
'
™ee Ff™ tc rug, en llaande dc handt aan 't gc-

l*
deegCn

' Daarna ^erdehyzichin >t byzonder tot de Hol- z<4£^^CZanten
' 5

e
ggf

de
' dathyzezoudoenvaflhouden^ en^

meer beidt voor vyanden dan voor middelaars. Dit gefchiedde in 'tby- ™hE!
2yn, cn tenaanhooren van veele Ryksraaden

, hooge Bevelhebbers en £
hcG«»n-

anderen. Doch de Ridder Terion, Gezant van Vrankryk , die by dat wikkffor,
geiprek met tegenwoordig was , vertoonde aan den Koning , dat het^ "/-
tot naadeel van zynezaaken zou ftrekken, indien hy metd'Engelfchen ju^*£*

lr^ J

T

r
?
20U bree^n; dewyl ze twee groote vlootenby der handt

tefoiirtt *?]*1 afbreuks konden docn De KoninS a»tvvoordde/^w,
3>v» ba™ npden

* dat men hem de wet zou ftellen voor H hooft van »«*.4?*'WK^> °t dat men den Koning van Denemarken , al was hy zyn fJEJ?
'

.

' Z vyandt
,
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1659. vyandt, zou dwingen op gelyke wyze de wet t'ontfangen: dat hy veel

liever een min voordeelïge vreè zou maaken, dan toelaaten , dat men
hem en den Koning van "Denemarken daar toe zou dwingen : en dat door
'tgezagh

J

t welk de twee Republyken zich wilden aanmaatigen over
zteTerhn. hunne gekroonde hoofden. Terion gaf hem verder te kennen , dat het totp.z

5
8-i<i.

zvnen dienft zou ftrckken, indien men 't misnoegen
, dat'd'Engelfche

t

DeGezan- en Hollandtfche Gezanten , uit de bovengemelde fcherpe bejegening

,

op^Teïge- hadden gefchept, kon wegh neemen : voorts braght hy door zyne bemici-

fk°bee
min

" ^
eung 200 veel te weeg, dat ze korts daarna , nevens hem, by zyne Ma-

g
y
cntTen jefteit in zyn leger weer ten gehoore werden ontfangen, Wel bejegent»

'ehoïïcn*
Cn °^ ,|:middaghmaal gehouden. Op den vierentvvintighften van Augu-

8
oXhan- faszyn dé Gemaghtigden van beide de Koningen in onderhandeling ge-

fchSUf"
treeclen

'
docn zv konden eikanderen niet verftaanf. Dus verliepen de

L dcKo-" lefte beraamde vyftien daagen , binnen welke de vrecde moft werden uit*
ningen

, gewerkt, zonder iet te verrichten , en nu ftondt het den Nederlanderen vry

vmcht.
* den Koning van Denemarken de handt te bieden. Midlerwyl ontftondt

ïz,ekiH+ in de Nederlandtfche vlooten, om dat de landtfoldaaten zoo lang in dema**™,
fcheepen bleven , groot gebrek van drank , en andere behoefte. Het

Gebrek in water was meeft bedorven, en 't bier op : dies zondtmen^: denKom-
hndtfche

mandeur ^oméis Evertszoon met vier oodogfeheepen , vier fluiten en
vioote. vier galjoots , naar Lubek ; om van daar zoo veel lcheepsbier te haaien

,

4: i
s *Aug. ajs men zou konnen bekoomen, en andere levensbehoefte voor de vloot

. in te koopen. In de meefte fcheepen , die met de Ruiter waaren uitge-

zSË"
van ze^c » was 'c volk noch gezondt: maar de Heer van WafTenaar hadt on-

der de zynen al vry wat zieken. Ookbegoftind'oudtfteZee^chefchee-

fch™
e" pen eenige ziekte t,ontftaan

-
De Viceadmiraal de Ruiter fchreef in dee-

aangaande zen tydt aan de Heeren Raadenter Admiraal iteit , dat 'er alreê groot ge-
•t gebreken brek van lyftoght was in de Rotterdamfche en Noordthollandtfche fchee-

gingder
1
"

Pen •
en dat de Zeeufche ten langfte Hechts zes weeken konden uithou-

viootc. den : maar dat d'Amfterdamfche fcheepen tot half November konden
ioAug. u it fl-aan . doch indien men zou goedtvinden dat ze langer zouden uit-

blyven
,

dat hun dan lyftoght en bier uit Hollandt moft toegezon-
den worden

; dewyl het onmooghlyk was zoo veel fcheepen in Dene-
marken, daar alles ontbrak, naar behooren te verzien Voorts verzocht
hy, dat men

,
indien de vloot daar moft overwinteren

, voor 't volk doch
goede voorzorge zou draagen: datmen tot dien einde eenieewolle klee-
deren dikke kouten, fchoenen, en ettelyke honderden Engelfchemu t-

ien (dewyl in de verleede winter veel volk van koude en ongemak was
geftorven) zou overzenden : en daar, behalven d andere lyftoght , ook
voor elk knip eenige wyn en twee oxhoofden brandewyn byvocecn.

ïand'Se
De Hollandtfche Gezanten

,
die zich te Koppenhagen onthielden , zien-

Gezanten de dat het nu tydt was om de vreede, dus lang met woorden gezocht,

de

mSrn met kracht Uit te werken
»
zonden een' brief aan den Viceadmiraal de Rui-

met zyn ter , den achtentwintighftengetekent, waar byhem bevoolen werdt, dat

Ko
0t

en

a

ha- V zicn met de vIo0t
'
die h^ uit Hollandthadt gebraght

, nevens den
^
oppen a-

yiccacjmiraai j0han Evertszoon , op 'tfpoedigfte zou vervoegen by of
i.%Aug. ontrent Koppenhagen, om daar nader ordre 't ontfangen: en den Heer

van WafTenaar werdt belaft, dat hy met zyne vioote een merkelyk ge-

tal koopvaardyfeheepen door de Belt, tot ontrent d'eilandenvan Anout
Krygs. of Lezou , of den hoek van Schaagen

, zou geleiden. Dees brief quam
ompt" llcm den dertighften der maandt ontrent Feemeren ter handen. Naa 't

fcoSE ontfangen van dit fchryven werdt ftraks Krygsraadt gehouden , cn op
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het voorflel van den Heer van Waffenaar (zeggende, dat hy veel onbe- 1659.

quaame fchecpen, en oude zeiklcrs , dieflecht bemant waaren ,
byzich

hadt) verdaan , dat men twaalf fcheepen van de Ruiters vloot , met twee
branders , by de zyne zou voegen. De Ruiter zou met achtentwintig

kloeke en welbemande fcheepen, zoo haad als 'tbier endelyftoghtvan
Lubek zou koomen, naar Koppenhagen zeilen. Doch toen ze door te-

genwindt werden opgehouden, ging hy echter den tweeden van Septem-
ber onder zeil, en liet ordre dat hemde Kömmandeur Kornelis Everts-

20011 met zyne fcheepen ten eerden zou volgen. Men hadt in een der

onderhandelingen in den Haage gefprooken van eenig gedeelte der En-
gelfche en Nederlandtfche oorlogsvlooten t'huis t'ontbiedcn. Dit werdt
federt in nader beraadt geleit :):, en aan de zyde der Staatcn verdaan

,

dat alleen twintig fcheepen zouden t'huis keeren: doch dat ze niet t'zéil u7ix.
zouden gaan voor dat ze ten minde gelyk getal Engelfchen hadden zien 4^-418*

vertrekken. Dan dat beding was onnoodig. Want in Engelandt zagh
men te deezer tydt de wiflelvalligheit. der menfehelyke zaaken , alles

neigde zich tot verandering van regeering. De Generaal Monk zocht

onaer de handt denjongen Koning, Karei den tweeden , op den troon tc

helpen
, en d'Admiraal Montagu , die men houdt dat met Monk ver-

dandt hielde , brandde van begeerte om zich met de vloot derwaart te

begeven , en de vrienden des Konings te hulp te koomen. Hy zei te- f^looc
gens zommigen, dathyby gebrek van lyftoght in dat gewed met zyne keert naar

vloote niet langer kon bedaan , en ging daar op , den vyfden. van Eiw [™dt'

September, naar Engelandt t'zeii. De Viceadmiraal de Ruiter quam den DcRU'i t«
zeiven dagh met de vloot (daar hy nu 't opperbevel over hadt , voerende £°™

v]£oc
de vlag wéér van de groote deng) ontrent Amak , by Koppenhagen, voor Kop-
door geduurige Noordelyke winden eenige daagen tegengehouden. Hier Pcnhagcq.

ontfing hy ordre om door de Droogen te zeilen, eninperfoon , nevens
den Viceadmiraal Jan Evertszoon , zonder uitdel , in de dadt by de
Hcercn Hollandtfche Gezanten te koomen. Men overlei met hun op
wat wyze dat mende Sondt en Landtskroon met 's Landts fcheepen bed
2ou konnen bezetten. Doch eer men tot belluit quam , vertrokken de Nader on*

Heeren naar de handelplaats , tufTchen de dadt en 't Zwecdtfch leeger
, j-jj

daar al de Gezanten in tenten , ten dien einde opgerecht , nevens de teioosafgd

Zweedtfche en Deenfche Gemaghtigden , weer in gefprek en onderhan-
b^n '

deling traaden
, om alles tot vreedc tc fchikken. Maar menfeheidde on- DcRrirei

verrichter zaake
, en de Nederlandtfche Gezanten quamen op den avondtKo-rnet groot ongenoegen weer in de dadt. De Viceadmiraal de Ruiter merk- sweedca

te uit hun gefprek dat de vreede byna buiten hoop was , en men fprak£;,
eukte

nu van dwangmiddelen tegens de Zwceden te gebruiken. Doch de Rui-
ter oordeelde

,
dat het byna te laat in den tydt werdt : en zei met het

Hollandtfch fprcekwoordt , dat men, nu *t kalfverdronken was, gaar-
ne de put zou vullen: dat men zich te lang liet ophouden : dat men den
fchoonen tydt van dengantfehen zoomer liet voorbygaan , en zulk een zee-
tnaght

, zonder iet te bedryven , [lil leggen : voorts , dat het herfts- en

"winterweder in 't kort alle toeleggen en onderneemingen zou verhinderen
en afbreeken. Dan de Nederlandtfche Gezanten hadden groote redenen
om zoo traag tot het uiterde te koomen. Zy zochten met dat marren en
mtdellen de vyandtfehap der Engelfchen , die men anders tegemoet zag,
voor te koomen

: en nu hadt het vertrek der Engelfche vloote hun van
die zorg ontlad. Ook heeft d'uitkomdder zaaken in 'tkort getoontdat
er noch

,
ter naauwe noodt , wat tydts over was om de Zwecden met

Z 2, voor-.
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1659- voordeel aantetaften. De Heer de Ruiter werdt noch dien zeiven avondt

van de Heeren Gezanten afgevaardight. Men gaf hem laft, dat hytcr-
ftondt naar de Sondt zou zeilen , zich ontrent Kroonenburg en Landrs-
kroon plaatzen, de vloot wel verdeden en verfpreiden, om den Zwee-
den alle bedenkelyke afbreuk te doen. Met den donker vertrok hy , ne-
vens den Viceadmiraal Johan Evertszoon, uit de ftadt, en door den fty-
ven windt en groote ftroom konden ze, met hunne boots en floepen,

7 seft. niet voor middernacht aan boordt koomen. Den volgenden morgen ging
hy, meteenftyve koelte uit den Ooften, onder zeil, en liep eerft naar

lSSs-*'
Landtskroon. Daarzagh men tien kloeke Zweedtfche fcheepcn inenby

kroon. dc haven leggen , met zeven gemeene en vyf kleine , in alles tweëntwin-
isej,t. tig zeilen. Vier fcheepen waaren dicht by 'tgat, die de Ruiter meende

af telhyden
, maar daar ontrent koomende, zagh hy dat ze binnen de .

bank
, by de gezonke fcheepen laagen : zoo dat het door den ftyven

Ooftelyken windt niet moogelyk was by hen te koomen. Ook raakte
Kapitein Schey

,
die een weinig te windtwaart voor uit was, wel een half

myl van de Zweeden
, aan den grondt , en moft afhouden. Toen (telde

de Sondt.
hy zyn koers voorby 'teilandt Ween naar de Sondt , en quam ontrent

t a u
m^gn niet ver van 'tkafteel van Kroonenburg ten anker. Daarna

venm werdt de KaPitein Adriaan Bankaart met vyfoorlogfcheepen naar Landts-
Landts- kroon gezonden, daar zy voor de haven , halvemaans wyze , en op be-

ïyffchec"
ftoorlyke wydtte van elkander

,
d'ankers lieten vallen ; om daar de brandt-

pen bezet- wacht te houden , en dat vaarwaater voor de Zweeden onbruikbaar te

maaken. Op den avondt zondt ieder Kapitein zyn boot , met eenige
muskettiers bemant , een pistoolfchoot boven de boei van zyn anker

,

en vcTpreit °P debuitewacht. De Viceadmiraal de Ruiter zeilde met eenige vand'an-
d'andere dere fcheepen zoo naar aan Kroonenburg en Elzenburg dat hy pas mein-

S2£? ^ buiten fchoots tezyn: niet geraaden vindende recht tufTchen beide de
de sondt. kalleden te leggen ;

want dan zoude hun gefchut zomwyle konnen toe-
reiken, 'twelk in 't doorzeilen uit- of inwaart , voor een korren {toot
zoo zeer niet te vreezen ftondt, dan met daar ftil te leggen. Hy plaat-
fte ook ettelykc fcheepen tufTchen Elzenburg en 'teilandt Ween en
de Viceadmiraal Johan Evertszoon lag met eenige fcheepen tufTchen 't
Noordteinde van Ween en Landtskroon. Dicht onder 't ftedeken Elze-
neur, by de Deenen Helfingor genoemt, tenZuidenvan Kroonenburg,
laagen twee Zweedtfche koopvaarders , een groote fluit met achtentwin-

zy„ in- tig ftukken, en 'tfchip van Kapitein Jan Duim
, dat de Zweeden voor

lt:Zl
P dee

.

zen hadden verojert: maar door den Ooftelyken windt viel deftroom
ften van te dier tydt zoo ftyf op het landt , dat het niet geraaden was daar by te

Slcn
koom

f
I

n:
7
anthet fto"dt

f
c vvac

!

lten
' ^ men, hen daar aantaftende

,

voor Eize- met elkandere tegens t landt zou dryven , daar 't , met dien windt , onmoo-
neor

' gelyk zou zyn afte koomen : cn dan zou men ten doel van 't vyandtlyk
gefchut leggen. Men kon toen de kleene fteeden van Elzeneuren Elzen-
burg wel met fchietcn befchaadigen en bederven, maar dc Heer de Rui-
ter liet dat, uiterbermingmetde burgeren, die daar noch woonden. Ten
kon ook ontrent het voornaam fte oogmerk des oorlogs geen voordeel

9 doen. Hy fchreef ontrent dien tydt aan de Heeren Nederlandtfche Ge-
zanten , die te Koppenhagen waaren , dat hygeen kans zagh om deZwee-

ftaatdaT den een*ge afbreuk te doen
,
zoo langzy met hunne fcheepen in hunne ha-

men
eho

ergens vem ^evenkggM €n dat men » °t deene of
d
'andereplaatze , eenige lan-

ian£n?
le

ding , door behulp der vloote ,
met het krygsvolk in 'twerk moft fteU

TT ^. ten. Korts daarna zeilde een Zweedtfch koopvaarder van onder Kroo-

nen-
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henburg by'tkafteel langs, uit de Sondt , doch de Ruiter vondt niet i659 .

geraden dat fchip te laaten vervolgen : mecnende dat de Zweeden toe-
leiden om zyne zeemaght

, door 5

t uitzenden van Hechte vaartuigen, alsril^" 1^' van eikandere te trekken, cndaauitLandts-

^J^T C^ °P h^ne kuft, op 'tlyf te vallen. Doch toen
t^vveedtfch oorlogfchip, dat voor Kroonenburg lag, ten zeiven daagt*ook onder zeil ging om de Sondt uit te zeilen , en dat het Hollandtfch
chip, weleer eevoertby Kapitein Duim, zich ook gereedt maakte , be-
val ny zyn Schoutbynacht Pieter van Braakel, en de Kapiteinen Scheyen de Vries, hen terftondt te volgen en aan te taften. < Maar zy gingen
ïoohaaft niet onder zeil , of de Zweedt quam weer ten anker

, en 't
ichip van Kapitein Duim bleef leggen. Midlerwyl kreeg de Ruiter be-

.
nent, dat de Koning van Zweeden zelf binnen Landtskroon was gekoo- De Koning
men, en vaft ordre ftelde om zyne fcheepen , en eenige branders , klaar }?n lZ\'remaaken, en uit te zenden. Op dcezetyding liet de Ruiter den Schout- binnen

bynacht van Braakel
, met de Kapiteinen Schatter , de Vries, en dewf«aan, ontrent Eizeneur en Kroonenburg , en laveerde met d'andere i^f.

lcheepen naar Landtskroon; om daar poftte houden, en ophetuitkoo- °!*u"c<

men der Zweeden te parten. Ter zeiver tydt quaamen de Nederlandt- Landts-
iche Gezanten aan zyn boordt, die den volgenden dagh , naa eenige be-

k[°™'

raadtilaaging, weer vertrokken. Zy bevaalen, dat hy vier oorlogfchec- Ordre om
pen zou beichikken, tot het overvoeren van eenige foldaaten , en dat

ctlykeka-
rnen etlyke van de grootfte fcheepsboots , wel bemant, en van geweer bootsmaat
voorzien, daar by zou voegen. De Ruiter verftondt, dat men den Kom KoPPcnha~

mandeur Kornelis Evertszoon
, met de Kapiteinen Jakob Korneliszoon

Swart
,

Aldert Matthyszoon en Jan Thyszoon (die van Lubek metbieren andere behoefte terug waaren gekoomen, en aan den Draaker byKoppenhagen klaar kagen daar toe zou gebruiken
, en hy zondt aan

tlSl^
0tt^,tS

•

elkg~ met twaalf matroozenf ondereen

SfÏÏS;
611 TT Piek ' .P^^lenhouwer gewaapent. Hy

he br^K en .**
derdfrm™ P na

f ^^'^voorneemenomdienbran-der die men om dat hy oudt en lek was , niet langkou behouden aaneen der twee fcheepen, die zich daar dicht onder Ik^Titete^f^^^^^"^ Hy,rmd
P™n1

te brengen Dan V
maak(

:
n

'
om de» brander *s nachts aan

tcrstoe,c*

nacl™&u£^ÏZt dlCÜ Doch naa -^der-

teinen van Bral^ * ^
ftellen

,
hem onde zeil te heloên i ?

om ordre
,

te

onderzeil wJ hZlf l i j S?-'
Cn

,

tftuk wel te nee™en. Toen hy

Rrnn^f l '
gaf de Vlceadmiraal weer in 't fregat om den

^Sto^* "fr ,V-*vande^^^3^' enZeildeI
{

by den Gander, omzyn floep, als hy aan

S22f ZW2ya
k
tel^en entebergen. De" windt was Noordt-

wend?n ^
m<
ï
Cen ft

/
Ve koeltc

•
200 dac het fregat drymaal moft

zeil A
Cn

j
rfte rds fcrak

groot marszeilree: maar 'tfchover-

voorWn°R j
Van de Ruiter

' bettende , was het noch geduurig
,
Doot

gaan tl "tï
Doc^n'tleft, toen alles fchoon ftondtom welaantlgfc

Set herMH
den Kapitein van 't brandtfehip, JanKlaaszoon Jakquet, BÈ"

m"?

werdt het da i*

6*1
*,

en
<I
uam buiten 'c gevaar ten anker. Ondertuflchen 1

J

fregat ïeprS
de

,g
clegentheit verliep ,

en de Ruiter zeilde met het
^ '

Z er mis«oeght
, naar de vloot , die toen tufTchen Ween en Landts-

z 3 kroon
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ï65> kroon lagh. Daarna zondt liy , door laft der Heeren Gezanten , on-

Èïfhon
trent e^hondert man van ^e f°^aaten

.
die op zyn vloot laagert , met

den foidaa- drie oorlogfcheepcii , twee fregats , en drie galjoots , naar den Draaker
ten uit de ky Koppenhagen , metkoft en drank voor vier daagen voorzien , om
Koppenha- mét de fcheepen en boots, boven gemeldt, tot zekeren aanflagh, (die
gengczon- fcdert mislukte , of niet aanging) gebruikt te worden. De Heeren Ge-

zanten en Gevolmaghtigden van den Staat lieten den Viceadmiraal de

%oSept. Ruiter daarna met een' brief weeten, dat hy de Zweeden in geduurige

k
DC

h
U

or

Cr onru^ zou houden , en op de lieden van Elzeneur en Elzenburg zoo

drelmEi- veel fchieten als hy konde. Hy beftoot dien laft met tien fcheepen uit

Eize^bT
te voeren, en ga^ daar °P aan deKapiteinen fchriftelyke ordre, dat ze,

tebefchu? zoo haaft als 't windt en weder zou toelaaten , elk een laag of twee op
ten

-
. een van die twee fteden zouden loflen, en meteene, onder 't fchieten,

,

de branders aan de Zweedtfche fcheepen brengen. Hy beval dat de Kom-
mandeur de Wildt de voortoght zou hebben, en dat de Kapitein Schey
hem, en Roetering Schey, en 'tbrandtfehip van den Kommandcur Jan
Klaaszoon Jakquet Roetering zou volgen. De Ruiter zou kort op Roe-
tering volgen , om den brander te helpen : en achter de Ruiter zouden
de Kapiteinen van Meeuwen en de Vries , en-dan de brander van den
Kommandeur Jan Leendertszoon volgen ; doch men hadttoe te zien dat

men de branders niet onnuttelyk aanftak. De Schoutbynacht van Braakel

zou kort achter den leften brander koomen , en hem alle moogelyke

hulpe doen. Voorts zou hy in ordre van de Kapiteinen Gotskens en Jan

van Amftel, kort naa elkandcren, worden gevolght. Maar toen hy dien

doorlegen- toeleg zocht in 't werk te ftcllen , liep de windt Oofttennoorden , met
windt woid ftyve koelte. Men hadt een leeger wal, en de ftroom viel zoo fterk op
bclet

' het kafteel van Kroonenburg aan, dat men 'tvoorneemen moft uitftel-

^Scpt. len. Wat tydts daarna quamen de Heeren Nederlandtfche en Engelfche

todS
r" Gezanten, nevens een der voornaamftc Ryksraaden van Denemarken,

cn Engd- en veel gevolg , met den Kommandeur Kornelis Evertszoon , en zyne

koomen
a"dere fcheepen ,

inde Sondt, en aan de, Ruiters boordt, om met hem
lande RuT" te fpreeken. Dan de windt bcgoft uit den Zuidtweften zoo op te ftee-

"worde'n^ ' ^at mentegen den avondt genoeg te doen hadt om de Heeren op
door°ftorm ettelyke fcheepen te verdeelen , ten einde dat ze daar hunne nachtruft
overvallen. m0ghten neemen. De Deenfche Ryksraadt , en twee Engelfche Gezan-

ten, met hun gevolg, bleven by den Heer de Ruiter. De Heer Min^e-
landt ging by den Kapitein van Meeuwen, de Heer Hubert by den Vi-
ceadmiraal Johan Evertszoon, en de Heer Haarenby den Schoutbynacht
van Braakel

,
daar ze ten befte dat men konde werden geherberght. Den

tcseft, volgenden dagh had men een ftorm uit den Noordtwefttenweft.cn , zoo
dat de Heeren , met gevaar van 't leven, aan 't boordt van den Vicead-

De Ruiter miraal Johan Evertszoon werden gebraght , die hen naar Koppenhagen

™oknde voerde. Voor hun vertrek hadden ze den Viceadmiraal de Ruiter be-

Sondt te

e

voolen , dat hy de Sondt zou verlaaten , en zich met twintig fcheepen
veriaaten,

naar Malmoe , of Malmuidcn , op de knft van Schoonen begeven,

Marmoetc en acht fcheepen naar Lubek en de Beidt zenden; om cenige koopvaar-
2
w

n

d
ders derwaarts te-

geleden. De Ruiter hadt toen in dit ongeftuimig ge-

door on- weft met herfstftormen te worftelen , en 'tonweer nam zoo toe ,
dat

weêropge- men boots noch floepen kon gebruiken , noch aan of van boordt koo-
°° cn

' men, of iet verrichten, al hadt het koningkryken gekoft. men vondt
^°mt»oor wcrks genoeg om alles in ordre te houden. Den derden van Oktober

#1* quam de Ruiter op dereede voor Koppenhagen, daar toen beraadslaagt*

werdt
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werdt over 't hooftpunt der zaaken, en eindelyk beflooten, dat men iet

groots en van geweldigen naadruk zou beftaan. Den vyfden dermaandt
werdt den Viceadmiraal de Ruiter, door de Heeren Godaart vanSlinge-
landt, Pieter Vogelzang , Pieter de Hubert en Willem van Haaren, Gezan-
ten, ofGevolmaghtigden van hunne Hooghmoogentheden, teKoppenha- hemgegc-
gen by gefchrift bevoolen, dat hy met 's Landts vloot , met den eerden goe-
den windt

, zou t zeil gaan , tot uitwerking van den aanflag ofdaanflaagen

,

daar de Heer Veldtmaarfchalk Hans Schak ,
mitsgaaders de Heeren Kor-

nellen Killegreuw , Alua , en Meeteren toe waaren gemaghtight : met or-
dre om hun alle hulp en byftandt te bewyzen ; zoo ontrent het overbren-
gen van ruitery

, het landen van voetvolk , als anderszins : hun tot dien ein-
de by te ftaan met 's Landts fcheepen , met de foldaaten tot de zelve gehoo-
rende

,
als ook met de matroozen ; en allenthalven foldaat- en zeemanfehap

gebruikende, naar gelegentheit en bevinding van zaaken te doen 't geen
geoordeelt zoude worden tot den meeften dienft van zyne Majefteit en
tryk van Denemarken te (trekken. Voorts werdt hem ten zeiven daagó
ook by gefchrift belaft , den Koning van Zweeden met 's Landts vloot
alle bedenkelyke afbreuk te doen , de Zweedtfche vloot allerweegen
aan te taften, ook zelf al waar 't dat die in eenige haven waar geweeken

,

en in dien deele liever iet te waagen , dan buiten bedryf re blvven leg-

gen* Men zocht te deezer tydt eenige Hollandtfche koopvaardyfluiten , 9 oéio&.

die te Koppenhagen laagen, ten dienft des Konings te huuren , om tot

het overvoeren van krygsvolk gebruikt te worden -. doch de Schippers
toonden zich gantfeh ongeneegen ; ja zelf toen de Heer de Ruiter , uit
laft van de Nederlandtfche Gezanten , met alle middelen en redenen
aarihieldt, ten einde dat zy zich daar toe zouden laaten beweegen. Zy

. bleeven by hunne weigering , en konden daar toe niet verftaan , ten waare
dat de Heeren Gezanten borge voor hunne betaalinge wilden blyven:
't welk eindelyk

f by hen werdt ingewillight. Den elfden der maandt ging txoo**
de Viceadmiraal de Ruiter met de Nederlandtfche vloot, eneenDeenfch DeRuücr
ichip

, gevoert door den Schoutbynacht Markus Roodeftein , of Root- Sf
atnict

^
fteen (daar zich de Veldtmaarfchalk Schak op hadt begeven

,
) nevens *T

yeele fluiten
,
galjoots

, en Deenfche fchoeten
, onderzeil, fterk in alles

Il0<M*

hondertenzeftien zeilen. Ten zeiven daage quam de Kapitein Roete-
nng, vandenKommandeur Kornelis Evertszoon afgezonden, met twee

Üa7J n
fchee

?
en

,'
^ ™n zeide dat naar Stokholm wilden, T*«La-Dy de vloot Dees zondt de Ruiter met Roetering naar Koppenhagen •

bcker fchce"

op.dat de Heeren Nederlandtfche Gezanten de waarheit der zaakemg£ ET"*
ten onderzoeken. Hy ftelde zyn' koers naar 'teilandt Meun , daar de
Kommandeur Evertszoon 's anderendaags met zyne fcheepen onder de
vlag quarn. Daarna moft de vloot, toenLubek drie mylen Zuidtzuidt-
ooit van haar lag, door ftorm, regens den avondt, ten anker komen.
Met den donker ftak de windt meer en meer op, en 's morgens zagh men Devlooc
noch ontrent tnegentig fcheepen en fchoeten. D andere waaren ver- ^dt door

"rolt. Dit onweer duurde tweedaagen en twee nachten. Den vyftien- ho°XPSC'

«en ging men weer tzeil, en kreeg tegens den avondt bericht, dat de
Heer van WaiTenaar met zyne vloot by Feemeren lagh. Met het aanbree-
Ken van den volgenden dagh zette de Ruiter zynen koers derwaart, en

*Z ïly «

°°rlo
£fcheePcn , drie galjoots en een fluit, onder den Kapi-

tein jakoo KorneliszoonSwart van Amfterdam, naar Lubek , om daar
aciyttognt en t bier

, door de Fiskaal Viane ( die derwaart was ge-
2ondeo

) ingekocht, te laaden en naar de vloot te brengen. Korts daar-

in o<5W.
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na quam hy ontrent Feemerenby den Heer van Waflenaar, daar zich toert

kFmfot" ook d'Admiraal Bielke met ettelyke Dcenfche oorlogfchcepcn onthielt.

trcntFec- Toen voeren al d'Opperhoofden der Nederkmdtfche zeemaghtaan Waf-

dcnHe«
fenaars boordt. Hier was men eenige uuren bezich om op alles ordrete

vanWafTe- {tellen , de landtfoldaaten , die in Waflenaars fcheepen waaren , weer op

ïioot

e

c

nzyne deRuiters vloot te haaien, en ook de twaalf fcheepen die Wadenaar on-
i6okob. trent zeven weeken by zich back gehouden weer onder de Ruiters vlag

weTdt
C

mct
te Drcngen - Men zondt toen den Kapitein Swecrs met acht oorlogfchee-

achtfehee- pen, ettelyke fluiten, en ander klecn vaartuig , naar Kiel in Holdein;

S^vamuig
ten einck ^at men daar ettelyke duizendt ruiters enfoldaaten, tendienft

naar Kiel van Denemarken, zou infeheepen. Dc Heer van Waflenaar, laatende

omrufcers

*

r opperbevel over de blyvende vloote , volgens d'ordre der Heeren Staa-

cnfoidaatcn ten
» aan den Viceadmiraal de Ruiter, ging den negentienden der maande

in re nee t'zeil naar Koppenhagen. De Heeren Staaten van Hollandt hadden , ter

tiT^//. zaake van eeniggefchil, beflootent, ter Generaaliteit te bewerken , dat
hem van hunne Hooghmogentheden zou aangefchreeven worden , dat
hy d'ordre van de Heeren hunne Gezanten in Denemarken dip zoude

Dc"H'er achtervolgen. Hy was ontrent een jaar uitgeweeft , en zyne onpaflèlyk-

marwerd'" lieit lier geen langer verblyf in dat geweft toe: dies hadt hy aan hunne
toegedaan Hoogmoogentheden verlof verzocht , om naar 'tvaderlandt te moogen

"«landtTe keeren, 't geen hem werdt ingcwillight. Eenige Provinciën hadden aan-
keeren. gehouden ten einde dat een goedt aantal van Hooftbevelhebbers by dc

malxxix! blyvende vloot zou worden gelaaten : waaropeerd \ bydc Heeren Staa-

4M ten van Hollandt , en daarna \ by hunne Hoog. Moog. was verdaan,

|ilSp/.
^at ^e Viceadmiraal Kortenaar by de vloot zou blyven : doch nadien

Benuü der voorheenen * was vaftgeftelt , dat de V iceadmiraal de Ruiter , in 't afwee-

VuZln aan-
zen vai1 den Hcere van Wa(renaar

. L. Admiraal
, het opperbevel over

gaande -t de vloot van den Staat zou hebben
, en dat midtsdien het opperbevel aan

Kot'^aT
dc Ruiter al was °Pge^raagen cer de voornoemde Kortenaar by deHee-

het opper- ren Staaten van Hollandt tot Viceadmiraal , onder 't Kollegie van de

Rukw^en*
*^aaze » was ver^00ren

>
werdt dienvolgens verdaan

, dat dan , naa 't ver-

de
U
nra

r

ng

cn
trek van den gemelden L. Admiraal , het opperbevel aan den Viccadmi-

Evmïoon
raal de Ruitcr 20u blYven 5

zonder verkorting van iemants recht, ter

*ziet.i6o\ ecnre °f ter andere zyde, voor het toekoomende: doch alles met dien
verftande, dat in gevalle de Viceadmiraal Johan Evertszoon

, op ordre
van de Heeren Gezanten by de Koningen van Zweeden en Denemar-
ken, desgelyks by de vloot zou blyven , dat dan de zelve Johan Everts-
zoon in de beraadtflagingen van den Scheepskrygsraadt , en andere
voorvallende zaaken , naa den Viceadmiraal de Ruiter den eerden rang

zief.160. en dem zou hebben
, volgens het geen den derden van Maart ledleden

by hunne Hoog. Moog. wasbeflooten. Het affchrift van dit befluit werdt

DcVicead- aan den Heer van Waflenaar en de drie gemelde Viceadmiraalcn gezon-

han
a

Ev
J
cn S

den
'

°m tC ftrekken tot nunnc naarichting. Doch dc Viceadmiraal

zoon ktygt Johan Evertszoon verzocht en verkreeg ook verlof om t'huis te koo-
Teriofom men Daarna $ vertoonden ook de Raaden ter Admiraaliteit te Rotter-

Lo^n. dam hunne inzichten op den rang , tuflehen de Viceadmiraalcn onder

* i du. de Kollegien ter Admiraaliteit op de Maaze en t'Amderdam
, aan de Hee-

Jve"zoe
g
k ren Staaten van Hollandt; met verzoek, dat de Viceadmiraal Kortenaar

vandcRaa- met d'eerde weêrkeerende fcheepen naar 't vaderlandt moght keeren.

iSSidt De Heeren Staaten bedooten, dat men hunne inzichten zou overwee-

damter"" gcn ' en de zaak ter Generaliteit beleiden
, ten einde dat de Heeren Ge-

kevw5S?r zanten in Denemarken den Viceadmiraal Kortenaar naar Hollandt mog-
tenaar. tcjj
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ten zenden. De Heer van Wafienaar weer te Koppenhagen koomendc , ver- i6f9 .

trok in t begin van November, nevens de Viceadmiraalen Johan Everts- Dc"c«
zoonenMeppel, met ontrent twintig oorlogsfcheepen , en een groot^f"
getal koopvaarders

, door de Sondt naar Hollandt. Zyn Majefteit triktuic

van Denemarken vereerde hem, tot erkentenhTe van zyne dienften, mettST*
acrtigduizendt gulden, en zynen zoone met een lyfwcdde van drie dui- z-Aht*-
zendt guldens 'sjaals. Hy quam ontrent het midden van November met TWXm
de vloote en de koopvaarders behouden in »t vaderlandt : verfchcen den VJmtin
vyitienden van die maandt ter vergadering van hunne Hooghmoogent- Holl™dt'

Heden, en deê by monde verflag van zynegantfche reize. Ook heeft hy Doei
een brief van den Koning van Denemarken, die zeer tot zyn lof fprak !\

unnc

overgelevert. Hunne Hoog. Moog. verklaarden dat zyne wederkomfl den 52|. ver,
staat aangenaam was, en begeerden dat hy zyn daghregifter en verflag t

flas v^zy-
W gdchnft zou leveren , om overwoogen te worden. Daarna heeft hy ring?"**"
tzelve verflag mondeling en fchriftelyk ter vergadering der Heeren Staa-

Zie ^'™~
ten van Hollandt gedaan en overgegeven. Hunne Ed. Groot. Moog. £S

?
M"

Rebben hem voor 'tverflagh bedankt, en 't verhaalde voor bekentmaa- t
king| aangenoomen. Doch zy verftonden , dat het verflag door eenigen botter
«it den hunnen zou overwoogen worden , om de vergadering van hun vergadering

goeddunken en raadt te dienen. Tot dien einde zyn eenige Leden ge- Z™'
maghtight

; te weeten , de Heeren van de Ridderfchap , Dordrecht

,

Haarlem, Delft, Leiden, Amflerdam, Rotterdam, Schiedam, Alk-'"*
maar, Hoorn, Enkhuizen, Medenblik, en den Raadtpenfionaris Johan
de Wit. De Heeren van Amflerdam lieten daar over eenige bedenkingen

,

in elf punten begreepen
, raakende zaaken , die voor, in, en naa den

fcheepftrydtindeSondt gedaan of gelaaten waaren , ter vergadering
der Staaten van Hollandt overleveren , daar zy nader bericht op begeer?
den Dees bedenkingen werden den Heer van WafTenaar, door dc ge-
roeide Gemaghtigden

, ter handt geftelt : daar hy eerft by monde , en
daarna by gdchnft met een verklaaring en naarder bericht in 'tbreede
opantwoordde, welk antwoordt , door de zelve Gemaghtigden den
achtienden van December

, ter vergadering van hun^EAGtoSmoogenden werdt ingebraght. Doch in de volgende vergadering der Hee-
«nStaatcn^etdclladt van Amflerdam daar regens een lanf Tc^ükovergeven en opleezen. Hier over viel eenig verfchil onder Je Leden

* - <*

noom^n », 1 V van dcn Heer van Wafienaar eenoeecn ee- "fTWordt bc-

lcftd dienft l Vmnn S '
01 zyn g°cdt beleit t. en vlyt fin z>n rfOT"

A„ft j
I betoont en aangewendt, bedankt. Doch de Heeren van + c"">"<<

nSai
am
;"r

km
;
Uid

Z'
H°0m

'
Enkhuizen, EdL^Mon^^"'-naendam, naamenm de gemelde overftemming, ende haaft daar in «-t***

bóëk ftd£
en
#
e"0egen e" liMen llunnc aanteekening daar tegens^te

Geneb,I 1 nl'
6' WeC

J

ken * V00ren werdcn doot de Heeren Staaten

BeveT,M
7 pla

>M
aat

'
den tw'ntigften van November geteekent, alle'dl

kan-

, 'jTf 1

? • /oldaaten en matroozen
, ingeboorenen en onderdaancn

,

c™'^-

den t\

n ederlandtfchen Staat , uit den dienft van den Koning van Zwee- 7Zlï*>

Aen A- l 8e£
oePen : met bevel, dat ze binnen den tydt van drie maan- />-M«;.

^ïlSSn
,
Teriaa

5f
n
f

- cn t-huis keeren
' °pte d

'

over-^
verhenrr^oT cn g°edt, en d afweczenden met eeuwige ballmgfchap , en^«H
by^K^godcren,^^^ Ook hadcmente-
en andere behoef™ 11 ^"T 11 mCCTT* f

'

™r
'[ft

2^. Zta^
eenige havens , ofplaatzen, onder 't gebiedt, ^""«"«c-

Aa öf'"°



jte HET LEVEN VAN DEN
1659. of in 't bezit van den Koning van Zweeden

,
op verbeurte van fchip en

goedt , verbooden. De Viceadmiraal de Ruiter , daar my 't verhaal van

deeze aankleevende zaaken wat van aftrok , raakte ook den negentien-

den van Oktober onder zeil, en zette zyn' koers naar Kiel, maar werdt

in 't kort door harden tegenwindt weer te rug naar Feemeren gedreven,

k^mfind"
quam eindelyk met veel fukkeling, al laveerende, den tweeëntwin-

ha^nvan tighftcn in den mondt van de haven of riviere van Kiel: daar de Kapitein
KlcL Sweers met dacht oorlogfcheepen ,

eenige fluiten en ander kleen vaar-

tuig, boven gcmeldt , drie daagen tcvoorcn was aangekoomen, zonder
Zendt den dat 'er noch ruitery of 't voetvolk was ingefchcept. Hier leggende beval

VeXurg de Ruiter dat de Kapitein Jan Gideonszoon Verburg als Kommandeur,

Ichce
rnet ^° Kapiteinen Leyn Pikke , Auke Stellingwerf , Jakob van Ber-

marTn chem , Jakob S wart , Jan Richewyn
, Jan de Haan , en Joolt Verfchuur

,

hoek van naar de hoek van Schaagen zou zeilen , om daar een vloot van koop-

oJcfn
' vaardyfeheepen , koomende uit het vaderlandt, die naar DantzikenKo-

koopvaar- ningsbergeii wilden , nevens eenige lyftoghtfcheepen te verwachten

verwachten. en door de Bzidt te geleiden: met verderen lalt , dat Verburg, met die

vloot ontrent Langelandt koomende, dezelve, meteen oorlogfchip tot

gelei , zou voortzenden , en zich met zyne fcheepen weer te rug naar

Schaagen vervoegen , om op een tweede vloot , met lyftoght gelaaden

,

Befiuitder te paffen. Hunne Hooghmoogentheden de Heeren Staaten hadden be-

slaat™ om
^00ten > de ftadt Koppenhagen , en 't Nederlandtfch krygsvolk, als ook

Kojpenh™ hunne oorlogsvloot tegens den aanftaanden wintertydt van allerley le-

?LaudtS
vcns behoefte te verzien. Tot verzorging der ftadt werdt door de Hee-

vioottever- ren Staaten van Hollandt hun aandeel in achtmaalhondertduizendt gul-
zorgen, dens , die daar toe werden vereifcht , in gereeden gelde opgenoomen

,

en in 'tkort opgebraght. Tot verzorging der vloote hadden de zeven
Provinciën zesmaalhondertentnegentigduizendt gulden ingewillight Men
meende al dees behoefte met de koopvaardyvloot die naar 't Ooften
ging gelykelyk af te zenden , doch men kon tegens den veertienden der

maandt ,
gefteldt tot het uitloopen der gemelde fcheepen

, met de lyf-

toght niet gereedt zyn: diesmoft men ctlyke koopvaarders tot het over-
voeren der lyftoght inhuuren , en een tweede vloot , die niet voor 't einde

Twee oor- der maandt gereedt kon zyn , naar Denemarken zenden. De Ruiter zondt
logfehcepen 00k twee oorlogfcheepen naar 't Zocnwaater in Noorwcegen , om de fchee-

Zoenwaatei pen > die
, uit Yslandt , Bergen , en andere plaatzen , daar byeen zouden

om van daar
k°omen

'
neevens eenige Decnfchc oorlogfcheepen , naar Koppenhagen

etTyke" te geleiden. Door het afzenden van deeze tien fcheepen werdt de Rui-
koopvaar- ters vloot , die nu op het punt ftondt om iet t'onderneemen

, merkelyk

haaien^ verzwakt. Ook meenden eenigen, dat de Heer van Waiïènaar dat afhaa-

ien en geleiden van de gemelde koopvaardy- en behoeftvlooten , aan tien

fcheepen, uit zyne vloot, die naar huis ging, hadt konnen en moeten
beveelcn : en dat de Heeren Gezanten en Gevolmaghtigden in Dene-

marken, op zyn verzoek en aanhouden, den Viceadmiraal de Ruiter de

£ Oftvoy. verzorging van dat groot geley J hadden opgeleit. Doch eer die tien fchee-

pen van hem fcheidden, moft men al de landtfoldaaten
, die ze in had-

den, tot tien vaandelen toe, in andere fcheepen brengen, dat veel on-

gcm'aks gaf; dewyl men zich met al de menfehen verlegen vondt, en

hun geen lyfberging wift te geven.
'
Doch men bracht tweehondert en

vyftig man in een fluit en buis, en verdeelde de red op 'sLandts fchee-

pen. Daarna heeft de Viceadmiraal de Ruiter vandagh tot dagh by den

Vcldtmaarfchalk Schak , die zich naar Kiel hadt begeven , aangehou-

den,
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den, ten einde dat men zich zoo zeer zou haaften , w de riiitery en 16f$.

J
voetvolk in te fcheepen, als doenlyk zou zyn ; dewyl de bequaam-

fte tydt vaft voorby liep
, en dat men niet dan onweèr of vorft te ver- opdat me/

wachten hadt. Dan alles ging langszaam voort. In dcezen tydt* werdt g^™*1

s Landt vloot in twee esquadrcs verdeelt : het eerfte onder den Heet van'tkrygs-

de Ruiter met de wimpels van de groote fteng , en 't tweede onder den
JjJJgJ

Kommandeur Kornclis Evertszoon met de wimpels van de voorfteng. * \ mv-.

De Kommandeur de Wildt was toen ziek naar Kiel gebraght. Devyfoor-
logfcheepen

, met de drie galjoots , en een fluit , over eenige daagen naar
Lubek gezonden, quaamen den tweeden van November met bier en lyf-
togt, daar ingekocht, by de vloot: en op dien zeiven daghbegoflmen Menbó-
(naa elf, of, indien men rekent naad'aankomft vanSweers met de flui-g™

n£
c

hcten, en ander vaartuig, na veertien dagen wachtens) aandekaay derftadt ruhersen

Kiel de Deenfche ruitery , en 't voetvolk, in fluiten en fchoeten te fchee-^a"£l

c
pen. Toen voer de Ruiter met den Kommandeur Kornelis Evertszoon , pcn .

c

en den Schoutbynacht van Braakel , om met den Veldtmaarfchalk,
Schak

, den Deenfchen Admiraal Bielke en den Viceadmiraal Heldt,
aangaande het afzenden van eenige fcheepen naar Middelfondt, tefpree-
ken. Men befloot eindelyk, dat de Deenfchen Schoutbynacht Markus

ffj^heen
Roodeftein of Roodtfteen , met den Kapitein Henrik Gotskens, en er- cn Gotskens

telyke Deenfche kaapers , naar of ontrent Middclvaartfondt zouden zei-

len; om daar voor eerft deZweeden, met alles in rep cn roer te zetten , dc ivaan>

~

in een geduurige waapenfehrik te houden, en naar die kant van Funcn, fondtge-

daarmen 't niet op hadt gemunt , te trekken; dewyl men van zins was aan
zon cn '

d'anderc zyde , ontrent Nyborg , te landen. Voorts zouden ze dienen

,

om ook, als 't tydt zou zyn, de Keiferfche
, Poolfche, en Brandenburg-

fche volken, die in Jutlandt waaren
, op Funcn te helpen. Gotskens Laft aan

hadt in 't bvzohder deezen laft, dat hy de beveelen vandenSchoutby- êtn
ns

nacht Rootftecn in allebillykheit zqunaakoomen: hem alle behulp doen* 4***
de, zoo in 't landen van 'tkrysvolk als anders: doch altydt wel letten-
de, en eengoedt oogmerk hebbende op een goede wykplaatze t , indien t Retrmn
nun een groote Zweedtfche maght op den hals quam, het zy naarFlens-
borg, of daar Ontrent .elders heene, doch met kenniflè van den gemel-
den Schoutbynacht Rootfteen; trachtende, opdlewyze* 'sLandtsoor-
logfchip voor de vyandtlyke maght te bewaaren. Menftelde ftraksordreom de landtfoldaaten uit hetfehip van Gotskens op de fcheepen van de
Kapiteinen de Klerk en Heemskerk te verdeden , en daarna ging Rootfteen

EStëïCr!
********

l
^ Den volgenden dagh zeilde

6
de Neder- DcRuItcflandtfche vloot, met de Deenfche , uit de rivier van Kiel , en quam in *ÏS*

?ee, ontrent den mondt, ten anker, verwachtende de fluiten en fchoe-
S"

r vau

Ten
,

met het krygsvolk. Tegens den avondt is de Veldtmaarfchalk Schak 5 »*
met veel hooge Bevelhebbers, nevens eenige fluiten

, by de vloot ge-
Koomen. De Ruiter voerftraks naar zyn boordt, hem aanmaanende om
t zeil te gaan, dewyl men een fchoonen Zuidenwindt hadt. Hyantwopr-
ae dat hy op morgen vroeg hoopte te vertrekken. Maar toen menden
volgenden morgen d andere fluiten noch niet vernam , werdt aan 'c boordt
van den Admiraal Bielke, werwaart de Ruiter zich hadt begeven, be-

Un\T
n
A n t,2eil tc Saan: mits dat de Viceadmiraal Heldt, en vier

met cl 1

KaP lteinen
, noch drie uuren zouden wachten

,
en dan,

.T.nc ^
VCr

,

tcrdefl"itenen fchoeten, volgen. Men ging daar op s mot- Dcviooc
^tns ten acht uuren onder zeil, fterk eroot cnkleen by de hondert zei-

°

fldcf

len, cn tegens den middagh volgde de Viceadmiraal Heldt, met de vier rife,

Aa x HoU



het leven van den
i 6?9- Hollandtfche Kapiteinen ,

d'ovcrige fluiten , en al het Deenfch krygsvolk *

tieAitiLe.
fj-er^ ontrent vyfduizcndt twcehondert ruiters, en vierduizendtzeshon-

^xxxix.
man te voet. Op dien zeiven dagh voer de Ruiter, met de Heeren

Kornellen Killegreuvv , en Meteren , nevens den Kommandeur Kornelis

Evertszoon, en den Schoutbynacht van Braakel, aan 't boordt van den
Admiraal Bielke, om met hem , en den Veldtmaarfchalk Schak , t'over-

leggen , waar en hoe men op 't eilandt Funen zou landen , en ten. dien

einde de fcheepen verdeden. Toen hier befluit op was genoomen
, vor-

7 No*. derde de vloot haare reize. Daarna , ontrent het eilandt Langelandt gekoo-

men , riep de Viceadmiraal de Ruiter alle zyne Bevelhebbers en Kapi-
Ruiwr teinen aan boordt, en (lelde ordre op de wyze der landing. Hy beval den

opddan- Commandeur Kornelis Evertszoon , den Schoutbynacht van Braakel , en
<fcng« de Kapiteinen Sweers , van Meeuwen , Niehof , van Amftel , de Wit

,

Albcrt Matthyszoon , Tuineman , en Jakob Penfen , dat ieder zyn boot

en floep , wel gewapent , met zeven matroozen en een Bevelhebber

bemant , 'gereedt zoude houden , om 'tvolk te landen : en dat ieder

Kapitein veertig van zyne matroozen met geweer zou verzien, omdefol-
Dc vloot daaten in 't landen te helpen. Den achtften van November quam de vloot

,

Nybor
V
g.°

r
opdcnmiddagh, voorNyborg, een ftadt op d'Ooftkuft van 't eilandt Fu-

snov. nen aan de Beidt gelegen. De Veldtmaarfchalk Schak , en d'andre Over-

ften beflooten ftraks aan te vallen; hoewel zich veele Zweedtfche ruiters

Men tracht 0p 't ftrandt vertoonden , om 't landen te beletten. Doch d'avondt beviel

denVmaï hen. Echter voeren zy voort : maar met flecht beleidt ; want niemant
't mkukt. van hun hadt rechte kennis van de gelegentheit der plaatze. Midlerwyl

begoften de Zweeden , die eenig gefchut hadden geplant , op de vloot

los te branden. Zy fchooten met den eerflen fchoot de groote ree van 'c

fchip van den Kapitein Jan Thyszoon (die als Schoutbynacht , onder 't

esquadre van den Kommandeur Kornelis Evertszoon, de vlag achter van
zyn kruisfteng liet waajen) van boven neêr, en met een koegel van vier-

entwintig pondt door zyn kajuit ; ook fchooten ze verfcheide fchooten

over de Ruiters fchip , en een koegel een voet onder waater. Uit de fchee-

pen werdt desgelyks op en in de fchans van Nyborg gefchooten. Des

9 2ftv. morgens , voor dagh , quaamen al d'Overften , foldaaten en matroozen

,

( die de gantfche nacht in de boots en floepen hadden gezeeten , met groo-
te armoede en koude) weer aan boort , zonder iet ondernoomen te heb-
ben ; want zy wiften des nachts door den donker niet waar ze zouden
aankoomen om te landen. Toen lieten de Zweeden hun gefchut weer
t'elkens op de vloot afgaan , die wat afdreef en buiten fchoots op twaalf
vadem ten anker quam. DAdmiraal Bielke, aan de Ruiters boordt koo-
mende, verzocht hem naar 'tzyne te vaaren, om met den Veldtmaar-
fchalk ,

en d'andere hooge Bevelhebbers
, over de landing nader te bc-

Nader bc- raadtflaagen. Hier werdt beflooten , d'ankers te lichten , en de Zweeden

,

raaddiaa- waar 'tmoogelyk, op een andre plaats , ontrent Kartemunde , aan te
g
Tfêieg op taften. Men ging toen in der yl Onder zeil. Dan daar quam een fchie-

Kartcmun-
jyj^ jnjft f

en de windt liep Weftnoofdtweft , zoo dat men ten anker
d
Devloot moft koomen ; om dat de ftroom te fterk de Beidt in liep. Ter zelvcr

werdt door tyjt braght ccn Hollandtfch galjootsman , die naar de kleene eilanden

op
8
^Zu-

dt

was gezonden om kondtfehap van de maght der Zweeden te haaien,
dcn

- drie mannen aan de Ruiters boordt. Dees zeiden, dat de Zweeden aPt

Bericht krygsvolk van 't eilandt Langelandt (behalven tweehondert ruiters) op
jandc magt Funen hadden gebraght : daar byvoegende , dat de Zweeden ontrqnc

èln.
wce

* vierduizendt ruiters op Funen hadden , maar weinig voetvolk. Doch
men
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men kreeg daarna kennis, dat het Zwcedtfche leger op Funen beftondt 1659,
in ruim zeven dnizendt man : naamelyk vierduizendtvyfhondert ruiters

,

tweedüizendt foldaaten te voet , en zeshondert dragonders. Naa den mid-
dagh beval de Ruiter aan al zyn Kapiteinen , ten dien einde aan zyn boordt
gefeint

,
dat ze tegens den avondt hunne boots , zonder foldaaten in te nee-

h
°?j££*

men
,
weer by een zouden vergaderen ; om de Zweeden met een valfchen van Ten'

Ctl

alarm
,
als ofmen bezuiden Nyborg wou landen , te misleiden. Dan de toe- ,oozen

Jegwas, om, de Zweeden daar ophoudende , naa middernacht t'zeil te
alarIr"

gaan naar Kartemunde. Zyn bevel werdt naagekoomen , en in de voor-
nacht voeren de boots en Hoepen naar landt , met veel beweeging. Ook
fchootenzemet hunne ophebbende baiTen bofchwaart in. De Zweeden
bun aankomft verwachtende , hielden den gantfehen nacht goede wacht.
Den tienden van de maandt, 's morgens voor den dagh , ontrentten vier
uuren, ging de vloot, opeenbezonderfein, door den Admiraal Bielke en
oen Viceadmiraal de Ruiter daar toen beraamt, in ftilligheit , zonder ge-
rucht te maaken, weer t'zeil. Maar tegens den dagh liep de windt Weft-
Tiöordtweft

, en men verviel beneederi het eilandt Romfo , dat ruim
Jjj*

'

twee mylen ten Noordtooften van Kartemunde leit. Toen deê de Rui- Kmcww*
ter alle vlyt om op te laveeren , en quam ontrent den middagh voor Karte- de -

munde. Hygafftraksordre., dat de Kommandeurs Kornelis Evertszoon ,

10
"V

en de Wildt , den Schoutbynacht van Braakel , en de Kapiteinen Jan
van Amftel en AldertMatthyszoon , hunne fcheepen , nevens hetzyne

,

op eenfpringk zouden leggen, om de ftadt te befchieten : 'twelk zoo DcftaJt

fel aanging , dat de ftadt door 't duiven van de pannen en fteenen zom- tornen"
rydts als in een rook ftondt : zoo dat de ruitery niet wift waar ze zich
zou verbergen. Ook liet dc Ruiter door vier andrc fcheepen geftaadig,
langs een vlak veldt

,
op de Zweedtfche ruitery fpeelen. Ondertuflchen

quam d'Admiraal Bielke, met den Viceadmiraal Heldt
,
by de Ruiter, die

terftondt by den Veldtmaarfchalk Schak aan Bielkes boordt voer, hem
biddende

, dat men terftondt moght aanvallen , dewyl 't toen al twee
uuren naa middagh was. Naa lang verzoek raakten eenige Deenfche fol-
daaten, met den KornelKillegreuw en zyne Nederlandtfche benden, tot
dc voortoght gefchikt, in de boots en floepen

, (d'oorlogsfcheepen kon-
den op geen musketfehoot na aan de wal koomen) en voeren voort , tot
dat ze alle aan den grondt vaft raakten , ontrent een piftoolfchoot'van
de brug der ftadt. De Zweeden hadden zich op twee plaatzen begraven
en van dc ftadt af tot aan de bok der brugge toe, dwarsfchaniïen op-
geworpen. Aan d'eene zyde ftonden twe? , aan d'andre zyde drie
regementen Zweedtfche ruiters, en de dragonders bewaarden de ftadt.
In t eerft fchooten de* Zweeden fterk in de boots en floepen zoo dat
ai eenige van de Hollanders fneuveldcn. De Ruiter, in een van de floe-
pen daar tegenwoordig, dat ziende, riep zonder ophouden, Valt dan ^ ^u,tcr

mannen, valtaan, ofgy zuk al te zaamen worden vermoordt. Ditop-SSkïï!&
wekken gaf hert. Henrik van Fleury van Kulan , Heer van Buat, ecn in -

* ranlch edelman
, en Ritmeefter in dienft van den Nederlandtfchen Staat , pcX p

"

die zich als een vrywillige op 'sLandts vloot hadt begeven, de Ruiters 10 m>.
Item hoorende

, fprongk terftondt , met het rapier in de vuift, tot den mid-
lâ s

0

{^dei toe in 't water
, en riep , Mannen dat gaat u voor ,

-volgt my na. aïnmadT
ioen ïproruxen de foldaaten , in dat zelve oosenblik, (tcrwyl de fchec- peencn,en

venzirh\ ^fchooten) by heele troupen over boordt, bega- *J3£
\cn^icnnaar tltrandt, vielen, alsmanhaftekrygsluiden, opde Zweedt- & vlucht,

lelie ruiters (die hun te gemoet reeden en zochten te ftuiten) aan , vechten-

Aa 3 dc



ioo HET LEVEN VAN DEN
1659. de voet tegens voet, met,ongeloofFclyke dapperheit, totdat de Zwee*

den, naa een' korten flrydt, bezweeken
, hun voordeel verlieten, en

de word™"
verbaasdclyk de vlucht naar de brugh naamen. Maar zy werden van de

vanT
C

Deenen en Hollanders zoo kort gcvolght, dat ze de ftadt op twee plaat-

vcdaatcn
zei1 aan ^rzn^z ftaaken

,
en verlieten. Doch de brandt deê weinig ichaa-

vcraatcn.
^e ^ en wcfcj c ^rftonJc gebluft. De Ruiter hieldt zich geduurig in de
floep en by'twerk, daar tweematroozen aan zyne zyde werdendoodt-
gefchooten : dan desniettegenftaande dreef hy 'tvolk, met zyn byzyn
en aanmaanen, niet alleen wakker voort, maar hy ging hun ook rullig

voor, enquam onder d'eerflen aan landt. Daarna voer hy met den donker
weer aan zyn boordt, om op alles ordre te {lellen, enzondt nochdrie-
hondert pendt buskruidt , .met veel koegels en londt aan dé foldaaten.

De Deen-
Des anderendaaghs f gaf hy vroeg laft, dat al de boots en floepen zich

fchcruitery by de paardefcheepen zouden voegen, entotteegen den grondt werpen,

Scpt°
nt

" C welk met 'er llaaft gefcniedde :
en zyn op dien dagh meer dan duizendt

' Deenfche ruiters
, met veel pakkaadje , door de bootsten floepen, aan landt •

gezet. Men kreeg toen door twee Zweedtfche Edelluiden , die tot de Dee-
nen overliepen, bericht, dat deZweeden naar Nyborg waaren getrok-
ken. Anderen verhaalden, dat ook deZweeden Odenfee haddén verha-
ten, en met zak en pak desgelyks naar Nyborg waaren geweeken: daar
byvoegende , dat men ontrent Middelvaartfondt zeer hadt hooren fchie-

Men zendt ten. Ter zeiver tydt ftierde de Heer de Ruiter zeven van 's Landts oorlogs-

fchefpen
fcheepen , onder 't gebiedt van den Kapitein Adriaan Houttuin , te weeten

om tuffchen de fcheepen , van Houttuin, JanThyszoon, Ysbrant de Vries
, Jan van

enSpmTc
1 Amftel

> Albert de Boer, Laurens Heemskerk, en Brunsveldt, van de
kruiOèn, en vloote af: vier om tuflehen d'eilanden van Langelandt en Spro te kruif-

Z°l w
y
acht

fen ' en drie om tcn ankcr voor de ftadt Nyborg op de wacht te leggen. Hier
tehouden. door zocht hy te verhinderen

, dar den Zweedcn op Funen geen byftandt
van volk , of andre oorlogsbehoefte

, zou worden toegezonden. Ook
hadden ze laft, geen fcheepen

, groot noch kleen , van wat volk het
zou moogen zyn , te laaten doorzeilen, maar hen op te houden. Met het
aanbreeken van den volgenden dagh begoften. de matroozen dc reft der
Deenfche ruitery tontfehcepen , die men 'smiddaghs al aan landt hadt

*£ÏÏr* ï°CnTdt by den Viceadmiraal de Ruiter, en zynen Krygsraadt, op
ï"gsvoir *** ernft,g vcrzoek van d'Opperhoofden der landtfoldaaten , beflooten ,

°jJdTuï
mCn al 'C Nederlandtfch krygsvolk

,
dat nu op Funen was ,

fpyze

dc vloot
Y0°* e

^
n week

,
uit de vloot

,
aan landt zou verfchafFen : te weetcn vyf

met fpyze pondt hardt broodt, twee pondt kaas, en een pondt booter voor ieder

wkve"-
man

'
en eIke/yftig man twee tonnen bier. Maar de Kornellen, Kapi-

Torgt. temen
,
en andere Bevelhebbers , zou men verzorgen naar hunnen ftaat*

izmv. Die lyftoght werdt aan landt gebraght , om hen op den toght , die te

De Ruiter doen flondt, voor fchielyk gebrek te behoeden. 'S daags daar aan zondt

ie'wTchte
de RuitCr KaPiteinen >

Tuinneman en Noblet, met hunne fchee-

koopvaar- pen Cï\ een galjoot af, hun beveelende , dat ze tuflehen Romfoen den

kraiffen
Ultfaoek Rosnes (dat is, tuflehen Funen en Zeelandt) de verwachtwor-

™Jov'. dende Hollandtfche koopvaardy- en lyftoghtvloot zouden waarneemen,
en die ontmoetende ophouden, en onder zyne vlag brengen. Ten zeiven
daage quaamen dertig Zweedtfche ruiters met hunne paarden byde Dee-
nen over, en het geheele Zweedtfche leeger vertoonde zich in 't gezicht

van de Deenen en Hollanders , maar toen die op hen aanquaamen , wce-
'* ken ze weer te rugh. Daarna $ voer dc Ruiter met den Admiraal Bielke

,

den Komma^deur Kornelis Evertszoon
,
en denJSchoutbynacht Pieter vafl

Braa-
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Braakel, aanlandt, by den Veldtmaarfchalk Schak , daar beHooten i*S9-
vverdt dat men by d'oorlogfcheepen , die voor Nyborg waaren geplaatft , fl

Mcabe'

noch drie fcheepen
, met al de Hollandtfche fluiten en ecnige fchocten oorbg"

zou zenden: met verdre ordre, dat al de fcheepen die byLangelandten fchcePcn

daar ontrent laagen, zich daar by zouden vervoegen ; om daar gezaa- bo^tczea-
mentlyk met boots en floepen de Zweeden dagh en nacht in alarm , en dcn -

niet den fchyn van de ftadt te willen aantallen , op te houden : ten einde
dat de Veldtmaarfchalk Schak te beeter gelegentheit moght hebben om
met de ruitery en 't voetvolk landtvvaart in naar Odenfee , en van daar naar
Middelvaartfondt te trekken, daar men hoopte dat de Brandenburgfche

,

Keizerfche
,

en Poolfche volken , tot byftandt van Denemarken , zou-
den overkoomen. Weinig daagen voor de landing der Deenen en Hol- DcKo»»ig

landers op Funen
, hadtzich de Koning van Zweeden, met ecnige rui- Tnojm-

tery op 't eilandt Falfter begeeven , om de nabygelecge eilanden tegens ücr
-

.

allerley overval te verzeekeren. Voor zyn vertrek naar Falfter fcheen deZZ!
ny den Gezanten

, die hem tot vreede rieden , meer gehoor te geven
dan voorheene. Doch men houdt , dat hy met goede woorden Hechts
tydt zocht te winnen , en middelen uittevinden om te beletten dat
men zich van de Hollandtfche vloot tegens hem niet .zou dienen. Dan
korts daarna als hy t'eenen daage de Koningin , zyn gemaalin

, op Falftcr
met de jacht zocht te vermaaken , kreeg hy tyding van- Koppenhagen

,

dat de Ruiter met de Hollandtfche, en Bielke met'de Decnfche vloote,
d
*ryghtt y""

t'zeil waaren gegaan ; dat ze hunnen koers naar Holftein ftelden
, en Hofland?

fcheenen voor te hebben om daar krygsvolk in te ïieemen , dat ergens fchc en

heene te voeren , en aan landt te zetten. Op deeze tyding verliet de ^
ce

f
che

Koning ftraks de jacht. Doch eerft namhy den Franfchen Gezant Ter- Koppel
on (die, nevens al de Gezanten, toen ook op Falfterwas) alleen, Eaf&n

*ELhem kennis van de tyding
, en vraagde

, herwaart hy meende dat let
de Hollandtfche en <Deenfche vlooien hadden gemunt ? Terion zeide EraTdat hytmet wtjt

, doch meende dat ze een landing in Funen zouden
doen. De Koning antwoordde

, dat hy andere gedachten hadt en veel- f""
7"'

eer geloofde, dat ze de krygsbenden naar Schonen zouden voeren; omdat daar weinig vafte plaatzen , en dat£onderdaanen quaadt Zweedt* u6 '

waaren
,

houdende den Koning van Denemarken voor hunnen wenkenHeer, onder wiens gebiedt zygaarne zonden wederkeer'en OokfShy te wenfehen, ^tzkhde^enennaarFmenmoghtef^e^ 2fi2™^ ^Sfe Dan

veel naader r7
WC&h naar Korfo°r; om Funen zoo

ml^ZiïS? 9 cnoP^ voorvallen oidie te ftcUcn. Doch den „a,tweeden dagh naa zyne aankomftc te Korfoor , hoorde hy een errootee-
*

tfcl™
de™ r

doi^erflag m dooren klonk. Hy befloot zonder uirftel

zvnoR ï
Vaare

2 ; ^^^byzynde zynent'onderfteunen. Maar ™tv£yne Kaadenverftoriden, dat zulks gantfeh ongeraaden was : dat hy zich ren.

of anI
Z
ti

WaagCn; dewylhy daar niet konkoomen, dan met een floep
, R?SC

nen of H M
V

,

aartui
S '

en met het grootfte gevaar van door de Dcc- raaden.

Konincrn n S
' Sezien > onderfchept, en gevangen te worden. De

Korfoor en
lnereedcnplaatS

- HY blcef
'
byna ren einde van raadt, te

den Maarfch^ï^Tf^y^1^0 of't was op Funen gemunt, zondt Zendt

*xtA* r,,™
3,:eenbok met ecnip; vaartuig dcrwaart, die noch recht St<*nbok

tyde cjuam, om 2yn ded tehcb£en in >tongeiuk dathet Zwecdtfchc
naarFunctl -

ieger,
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D'aan-

komft van

dekoop-
vaardy-en

bchocft-

vloot, uit

Hollandt

Verwacht.

\6Nov.
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f*f9> leger , op dat eilandt

,
fchcen befchooren. De Koning, bezorgt voor Funen

,

hadt korts te vooren, in verfcheide nachten
, eenig voetvolk uit Zeelandt,

en andere eilanden,met kleen vaartuig derwaart gezonden.Zommigen dacht
het vremdt, datde Prins van Sultsbach

, Veldtoverfte der Zweeden op Fu-
nen ,

de Deenen en Hollanders niet (braks naa 't landen
4 eer noch de ruitery

was ontfchecpt
, hadt aangegreepen : en dat hy ze daarnanoch tydt lietom

zich by d'andre verbonde volken (die men uit Jutlandt verwachtte) te
voegen. Dan anderen verftonden , dat zyne benden tentyde van de lan-
ding te wydtwaarenverlpreidt, en dat , eer hyze van alle kanten recht
by een kon verzaamelen , de tydt en kans verliep. Ook is 't zeker dat fchie-
lyke tegenfpoedt en gevaar het verftandt bedwelmen, den raadt benee-
men, en twyfMmoedigheit veroorzaaken. Dan terwyl de Zweeden met
nutteloos fukkelen den tydt van doen met raadtflaan verfleeten , zoch-
ten de Deenen en Hollanders hunnen verderen toeleg uit te voeren. De
Viceadmiraal de Ruiter, weetende dat men alle daagen fneeuw en vorft
hadt te wachten, en met de vloot niet lang kon zee houden

, porde den
Veldtmaarfchalk Schak geduurig aan , om voort te trekken. Men meen-
de den vyftienden op wegh te flaan , maar 't werdt door het vallen van
veelfneeu, en 'r ongefluimig weder, verhindert. Op den zeiven dagh
quam de Kommandeur Verburg met d'afgezonde oorlogfcheepcn , nevens
de koopvaardyvloot en de fcheepen met lyftoght

, daar hy op gekruid:
en gewacht hadt , met eenige Berger- en Yslandtsvaarders

, voor Karte-
munde tegens den avondt onder de vlag , daar groote blydtfchap over
werdt betoont. Des anderendaags quam 'er een loopende tyding , die fe-

dert waar werdt bevonden : te weeten , datde Veldtmaarfchalk trnft Al-
brecht van Eberftein , met de verbonde volken , by Middelvaart iii

De Kcifet- Funen was overgekoomen Zy raakten den veertienden der maandt,

denburr" (den vicrden daSb naa de la"ding der Deenen en Hollanders) met behulp
fche en van eenige boots ,

op t eilandt
, verftrooiende eenige Zweeden die t

ïoikeïkoo
zocnten te beletten

-
Doch zy vonden hier te minder tegenftandt : de-

men by
°°"

wyl de Prins van Sultsbach zich met de meefte benden aan d'andere zy-
de van 't eilandt ,

ontrent Nyborg onthieldt , en die (ladt tot een rus
zocht te houden. Dat overfcheepen by Middelvaart hadt drie daaeen eri
drie nachten geduurt. Daar waaren vier Keiferlyke regementen vier
Brandenburgfche

, achthondert Poolen , duizendt Decnfche ruiters en zes-
hondert dragonders: in alles ontrent vierduizendt ruiters , behalven 't
voetvolk dat weinig in getal was. Den zeventienden begoft de Veldt-

cnHoiir
J?

ia
?
r

L
fchalk Schak, eer hy noch zekerheit hadt van d'overkomftderKei-

ders begin- icrlche en andere verbonde volken , met het Deenfch en HoUanddch

TtaiïZ
krygs

,

volk V00rttc tr
f
kken

:

doch z7 vorderden dien dagh maar een myl
weeghs ,

tot aan t dorp Munkenbo : en hun toght ging te langzaa-
mer voort, om dat ze verfcheide plaatzen en paflèn door trokken , daar
hen de Zweeden met kleene maght hadden konnen (luiten , of tenmin-
ften eenigen tydt ophouden , en den wegh naar Odenfee belemmeren,
indien ze daar hadden ftalgehouden. Te Munkenbo lag de Veldtmaar-
fchalk Schak met zyne en de Hollandtfche benden twee daagen (lil , om
middelertydt te zien waè gelaat hunne vyanden hielden

, en wiflekundt-
fchap van den (tandt der zaaken te bekoomen. De Zweeden , die zich
eenigen tydt aan de zyde van 'tDeenfche leger hadden gehouden , too-

gen weer naar Nyborg , en Schak quam met de zynen den negentienden
der maandt t' Odenfee. Hier ontfingen zezeeker bericht van EberfteinS

overtoght in Funen , en dat hy met de benden der bontgenooten naaf

Oden-

Middel-
vaart op
Puncn.

ijNóv,
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Odcnfec quam. Ook voegden zich beide de Veldtmaarfchalken Schaken i^S9-
Eberftein den eenentwintighften ontrent de gemelde ftadt byeen , enbe- Jftpj.
flooten, gezaamentlykopde Zweeden, die onder Nyborg Honden, loskrygsben-
te gaan. Des anderendaaghs ontrent ten elf uuren quaamen de Deenen
met hunne bontgenooten ontrent een myl van Nyborgh , daar ze de nooteSTeii
Zweeden

,
onder den Prins van Sultsbach en den Veldtmaarfchalk Steen-

uckk™
bok, (korts te vooren uit Zeelandt gekomen) op het hellen van een taame- borg

.

lyk lang geberght in flaghordre zaagen ftaan. De plaats gafden Zweeden
veel voordeel. Want zy hadden de ftadt Nyborg achter den rug , en voor
de borft een fterke hegge en gracht , daar de muskettiers en dragon-
ders

, als achter eenvafte borftweering , waaren geplaatft. De Deenen
met hunne bondtgenoóten trokken toen in llaghorde voort. De Veldt-
maarfchalk Eberftein voerde de rechter, d'Overfte WachtmeefterTramp
de flinker vleugel, en de Veldtmaarfchalk Schak de middeltocht , daar
ook deNederduitfche Kornellen Killegreuw , Kuik , van Meteren , en Ernft
van Ailva met hun volk waaren geplaatft , behalven eenig volk van Kil-
legreuw en zommige Vriezen, dieby Tramp waaren gefteldt. Ook hadt
men eenige benden van toeverlaat achter de krygshoopen gefchikt , om
den verlegenen te hulp tekoomen. Het gevecht begoft aan de Deenfché vddfflag

zyde door de ruitery. Eberftein en Schak vielen met groote kloekmoe- ££nX0

n
/

digheit aan, en quaamen tot de gemelde hegge: maar vonden daar zoo x4^r.
rg'

fterken tegeaftandt van de Zweedtfche muskettiers en dragonders , dat
het hun niet moogelyk was verder door te dringen. De Zweeden , wel-
ker aangeboore manhaftigheit door wanhoop toenam , dreven hunne De Deenen
vyanden niet alleen te rug, maar braghten ze ook in önorde , en zoo enDuJ-

DCn

wel d'eene als d'andre vleugel begoft te wyken. Ook werden ze ten dee- ^g™'*
le meefter van 't gefchut

, als Schak de Nederlandtfche foldaaten beval m^SdS
aan te vallen. Deeze door hunne Kornellen Killegreuw, van Meteren

,

en Ailva aangevoert
, trokken in geflootene llaghorde , met gevelde

pieken, op de Zweeden aan , en troffen met zulk een welbeleidc en wil- D*PP«W
hge onvertfaaghthcit, dat de rechtervleugel, te vergeefs gepooght heb-
bende hunne orde te breeken, t'elkcns op de pieken werdt seftuit en «fcde

*

naa een korten tydt, zyn poft met het gefchut moft verhaten , en de ?
Wecdcn

vlucht neemen. De flinker vleugel zocht zeekeren doorgang te befcher- k«?
Wy*

r™
n
'v,

m7 ïl
dt "iet ftandt teëens den aanval Nederlande-ren: van de welke getuigt werdt , dat ze de Zweeden, zoo wydt als zvvoor hen ftonden

, uit hun voordeel achter de hegge deede^enen tveldt ruimen
:
ja dat een Hollandtfche bende

Sg
door den Kolonel

LfSfè' Cran ^weinige Deenfché

vïnhn,
mc

r
t

1

gcvc
J
lde Picken twee Zweedtfche krygshoopen t te paarde t*y-j

van hun gefchut dreeven. Door dit treffen der Hoflanders, en'twyken^
öer Zweeden, veranderde de kans. De Keizerfchen, Brandenburgers,
i^eenen en Poolen

, vielen met gelyken moedt aan, en dreeven de
^weeutiche ruiters tot in Nyborg. Het voetvolk, van de ruiters Dc
ontbloot

, en verlaaten , daar veel Finnen en Oóthen onder waaren
, ^aZg?

^ercit van de Poolen omcingelt
, en meeft al ter neder gefabelt. « Tivhcêo

dat n
nnS T Sultsbach en de Veldtmaarfchalk Steenbok , ziende

N^

1 ^
crloorcn was, vonden niet geraaden zich binnen Nyborg tef l

b7cn
- maar naamen de vlucht, door zeeker bofch , naar het

ïnlrr I j
7C een viffchcr vonden , die, door belofte van geldt be-

Koort nen, den volgende nacht , nevens twee ofdrie dienaaars , met zyn
leneerboot, naar Zeelandt voerde. De Viceadmiraal de Ruiter , die den

IV. Boek. Bb K
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t6tf. Kapitein Verbnrg den eenentwintighften met zes oorlogfcheepen weer

worft wéér
naar de klecne Helms en Schaagen ak°ndt

,
om de tweede lyftoghtvloot

,

naar den die noch uit Hollandt werdt verwacht , waar te neemen , en afte haaien

,

Sagen"
ontfing den volgenden dagh een brief van den Veldtmaarfchalk Schak,

gezonden, met verzoek, dat hy met de vloot naar Nyborg zou zeilen. Hy ging

DcSet ontrent den middagh onder zeil, doch moft door hardt weder met den
zeilt met dc avondt een myl van de ftadt ten anker koomen. Doch naa middernacht

Nyborg
3
!" Dedaarde de windt , en weêr t'zeil gaande quam hy met den dagh ontrent

zendt 'van de baay of inham van Nyborg. Hier (lelde hy ordre dat de Schoutby-

deKoop™"
nacnt van Braakel met veertien oorlogfcheepen , en de koopvaardyvloot

vaardy- onlangs uit Hollandt gekoomen , naar Lubek zou zeilen , en van daar de

mÏEck koopvaardyfeheepen die naar Kolbergen en Koningsbergen wilden , met
en ftelt ver- vier oorlogfcheepen tot ontrent het cilandt Bornholm laaten geleiden:

hSi°dé
cop metlaft

'
datdie vier fchecpen hem dan te Lubek zouden vinden , daar

en
n

'HaaJcn hY eenige ingekochte lyftoght van broodt , gort, boter, en bier, zoowel

T Jj

ftogt, *n zvne fcneePen als in een fluit en twee galjoots zoude inneemen;
voorts dat hy aldaar de komfl van 's Landts oorlogsvloot zou afwach-
ten. Braakel ging den vierentwintighften tegens den avondt onder zeil:

en ter zeiver tydt hoorde en zagh men op de vloot , door 't geluidten
vlam der ftukken en musketten , dat de twee legers aan elkander waa-
ren. De Ruiter liet toen drie Kapiteinen hunne ankers lichten: metlaftdat

dSer*
11

ze benoorden Knoetshooft , of Knutshovet, dwars van de Schans zou-
den zeilen , of elders daar zy zouden oordeelen metgeduurig fchieten van
hun gefchut, op de Zweedtfche ruiters en voetknechten, den meeften
dienft te konnen doen. Zy liepen dicht onder 't landt, en met den don-
ker hieldt het fchieten op , maar men zag toen eenige vlammen van
brandt opgaan. Den vyfentwintigften deê de Ruiter (dien de Veldt-
maarfchalk Schak d'uitkomft van den flag en 't vluchten der Zweedenin
Nyborg hadt laaten weeten , met verzoek dat hy de gemelde ftadt nu ook
te water zou aantallen) voor dagh fein om onder zeil te gaan. Aan deKom-
mandeurs Kornelis Evertszoon en de Wildt werdt belaft , dat ze zich
met den Kapitein Jan Thyszoon , nevens de Kapiteinen van der Zaan \

Sweers, enTuineman, benoorden Nyborg zouden zetten , en van daar
Dc Ruiter de Zweeden befchicten. Maar de Ruiter laveerde, met d'andere fchee-

Slipshaven
pen

,
den mondt van de ftroom der ftadt , genoemt Slipshaven , in , tot bo-

in. ven de fchans Knutshovet , daar men zoo lang op fchoot , tot dat de Zwee-
dc

y
rc

r

h°ans

rt dendie zonderweêrtebieden, verlieten, en naar de ftadt vlooden. Hierop
vanKnuts- zondt de Ruiter zyn floep

, welbemandt, naar de Schans, die men leedig
hovct. vondr,en daarmen 't Staaten vaandel plantte.Men vondt hier ook twee me-

taaie halve kartouwen, die de Ruiter daarna met boots van landt liet haa-

cueiykc

met
len cn aan boordt brengen - Toen zeilde hy den ftroom of haven dieper in

,

fchecpen gevolght van de Kapiteinen van Amftel , van Meeuwen , van Berchem

,

Nyborg?'
kramer, Richewyn, Niehof

, PenfTen, Houttuin , de Wit , de Vries , Roete-
ring , Schatter, Mangclaar, en de Boer. Zy quaamen in 't kort zoo dicht by
Nyborg , dat men met de kleenfte ftukken over de ftadtkon heenen fchie-

ten. Toen wierpen al de fcheepen het anker op drie vadem waters , en
braghten een fpringk op het touw. De Kapitein Jan van Amftel lag met zyn
fchip, de Provinciën, voerende veertig ftukken gefchuts

, allerdichtft

aan de ftadt. Weshalven de Viceadmiraal de Ruiter, de Dcenfchen Ad-
miraal Bielke , en andere Bevelhebbers zich aan zyn boordt begaven, om
van daar de gelegentheit en toeftandt der Zweeden te beter te konnen be-

zichtigen , en van naaby op alles ordre te geven. Dus leggende , hief

het
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L. ADMIRAAL DE RUITER. to;
het donderen uit al t gefchut der fcheepen, die zoo naa laagen, dat ze 1659.
konden toereiken, op Nyborg aan

, gelykelyk met hcele laagen losbran-
dende, met loiïen en laaden, zonder ophouden, zoo veel als 't metaal
of yzer kon lyden

1 dat groote fchaade en noch grooter fchrik baarde, in
een kleene ftadt, zoo volgepropt door al de ruiters en foldaaten, daar
binnen gevlucht. Hoe kleencr ftadt hoe grooter drang, en hoe grooter
drang hoe whTer wonden. De groote koegels en yzre bouten troffen hui-

den, menfchen en paarden. De daaken en fteenen vloogen herwaart en
derwaart, als een dichte haagel, en dien de koegel verfchoondc, werdt
door 't hout of fteen, dat van de huizen ftoof, verwondt, verplet, of
aan Aarzen gekletft. Door hetyslyk gedruifch van 'tgeduurig fchieten

, Èndwin8t

met rook en vlam, den heemel betrekkende , verging yder hooren en ^ door fd

zien. Hetjammerlyk fteenen , kermen en kryten der gequetften
, mannen, op te geven»

vrouwen, kinderen, deedtyder 't hart fluiten en de hairèn te berg ftaan.
™ c

r£^Niemant kon hier vluchten, nergens wasuitkomft, 't gevaar overal, en °L" t

c ot

de doodt naaby. In deeze verfchrikkelyke benautheit , die men beter
£
w«dtfch

kan bedenken dan befchryven , hadden de Zweeden ontrent een uure bdchêiden-
doorgebraght

, en uitgehardr, als hun hart en hoope ontzonk. Zy zon^
Jjf"

vaï»

den toen in der yl een Trompetter naar buiten , met verzoek aan de acS***"**
Veidtmaarfchalken Schak en Eberftein, dat men zoude ophouden vanfehie- x

s
m»7'»

ten, en in handeling treeden. Men antwoordde, dat mtn over geen
voorwaarden wou handelen > en dat ze zich moften overgeven op genaa-
de oft ongenaade, en men ging met fchieten voort. Korts daarna quaa-
men drie Zwcedtfche Heeren , Schoonleven, Leliekroon, cn noch een
ander, buiten, met aanbieding van zich ter befcheidenheit der Deenen
en hunne bondtgenooten op te geven. Vand'andre zyde gingen de Hee-
ren Detlof van Alefcldt, en Tramp binnen de ftadt , om zich met de
Zweedtfcne Overften naader te befprceken. Ondertuftchen hadtmenook
een 1 rompetter aan de Ruiters boordt gezonden, met gelyk verzoek van
t geichutte doen zwygen, tervvyl men met de Deenen in gefprek was
van zich tïiunncr befcheidenheit over te geven. Hy antwoordde , dat
men zich m derylmoft beraaden en tot Muit komen , ofhy zoude ftadt
onder de voet en tot een fteenhoop fchieten. Hier op liet hy 't fchieten
itaaken

,
doch toen men

, zyns oordeels , niet haaft genoegh te rug quamweer aanheffen, als vooren, zonder ophouden: totdat men hemftraksdaarna een' bnef van den Veldtmaarfchalk Schak braght
, meTdendedat zich de Zweeden op genade oft ongenade hadden overleden en

?XZg$?
bedankende

• dat $ dat werk zo
° £

ncn en lfuL viden t0en in hande» vandeDee-

eevanain
'
ncbonrgeno^' met wel drieduizendt paarden. Onder de

nk ul
ncn

„7
aarentwaalfKornellen, end'Overfte Wachtmeefters Hen-r k Horn Weyer, en de Graaf van Waldek. De Hartog van Weymeren

Ze i
Kc

J |

,11Ssniark waaren in den flagh gevangen. Dees overwinning
\ as zoo volkoomen, dat men van diergelyke weinig heeft gehoort , ofm Hiltonen geleezen; dewyl van 't gantfche leeger des Konings van
wceden op Funen, voor den flagh meer dan zevenduizendt mannen

jrcnv^ n
ehalven cenige weinigen, die zich miflch'ien in boflehen cn heg-^ j

nict mcer dan de twee Veldtoverften ,
met twee ofdrie die-

bach c'n JTv ÏÏ
Weet

' ^ynafgekoomen: te weeten de Prins vanSults-

I^IZ^
Ĉ7C

t

d
n
niaarfchalk Steinbok, gelyk verhaalt is. Daarbeneven

waaren dit de befte en ftrydtbaardtfte krygsbenden die de Koning hadc

,

en daar hy zichmeeft opbetroude. Aan de zyde der Dcenen cn hunne
Bb z bondt-
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1 659. bondtgenooten waaren in alles ontrent vyfhondert mannen gcbleeven

,

en daar onder acht Bevelhebbers van naame , met den Vriefchen Kapi-

tein Hemmema , voorts weinig Nederlanders
, hoewel ze 't meefte fpits

hadden afgebeeten. Ook gaven de Deenen en anderen hun deerc , dat
ze de voornaamfte werktuigen der overwinninge waaren : en de Zwee-^M den bekenden zelfs , dat het de Nederlanders waaren, die hun den doodt-™™' A)%

'fteek hadden gegeven. Dus werdt Funen, naaft Zeelandt het grootfte
der Deenfche eilanden , met al zyn ftceden en fterkten in vyftien ofzes-
tien daagen tydts verovert; met ontrent hondert ftukken gefchuts , veel
ander oorlogtuig , en meer dan hondert twintig vaandelen en (landaar-
den. Ruim twecduizendt waaren aan de Zyde der Zweeden gebleeven

,

en 't getal der gevangenen werdt op vyfduizcndt begroot. De ruiters

heeft men tendeele onder de Deenen, ten deele onder de Keiferfchen en

gSndcrt
Brandenburgfchen ondergefteeken. De ftadt Nyborg bezuurde 't lot desSpon crt

' oorlogs, en werdt deerlyk door de Keiferfchen, Poolen en anderen
, ge-

plondert; terwyl de Nederlanders geduurig in waapenen bleeven. Veele
gevangenen, ook eenige vrouwen , benam men al wat ze hadden , en
liet ze in 't hemde Haan, 'twelk in dat Noordtfch en koudt geweft, in'c
einde van November, niet veel min was dan hendooden; want hetdek-

De Ruiter zei kan men , om te leven, zoo weinig muTen dan het voedtzel. 'S daags

ftX'en* naa 't overgeven der ftadt werdt de Viceadmiraal de Ruiter , met den
wordt wee- Admiraal Bielke , aan landt ontbooden , en van de Veldtmaarfchalken

SiC- Eberftein en Schak , en andre hooge Bevelhebbers , met heufche woor-
dankt. den voor den goeden dienft , met de vloot gedaan , bedankt. Ook
ins^iyks

hebben Eberftein en Schak de Kornellen Killegreuw , van Meeteren
dcKomd- en Ailua in 't byzonder

, weegens hunne dapperheit in den flagh getoont

,

dcrS"" mct dankzegging gepreezen
, met belofte , dat de Koning van Dene-

fche foldaa- marken hunne dienften zoude erkennen. De Zweeden vreesden dat
ten. fa Viceadmiraal de Ruiter , naa 't winnen van Funcn , de krves-

benden der bondtgenooten met de vloot in Zeelandt zou overvoeren x
Memoires om hunne overwinning te vervolgen : en de Ridder Terion Ge-
f.zlt"^. zant van Vrankryk, meent, dat de Hollanders dit uit redenen van ftaat
\intereft. naalieten

; dewyl 'thun belang f vereifchte, dat ze de Noordtfche Ko-
ningen tegens eikanderen in gelyk gewicht van maght hielden. Maar 't

is zeeker, dat men den Heer de Ruiter dat overvoeren der gemelde ben-

n rT i^cVf verSde: en dat hy ten zelven daage aa» den Veldtmaar-

yoo£ fchal
f
Schak vertoonde , dat hy daar met de vloot , door fchaarsheit

van lyftoght met langer kon blyven: en bovendien dat hy 's Landts
vloot ,

zoo laat m den tydt , toen men alle daagen vorfi offtormen te
verwachten hadt

, daar niet langer kon waagen. Dies befloot men dat
hy zou t'zeil gaan. Hy voer terftondt weer aan boordt ; want de ftadt
was zoo vol menfehen, Deenen, Duitfchen, Nederlanders en Poolen

,

ook gevange Zweeden , dat men daar quaalyk door kon koomen. Hier
waaren ,

meende de Ruiter , wel veertienduizendt menfehen by een

,

zonder de paarden en waagens. Ook zagh hy daar noch pionderen en
veele menfehen byna naakt in de koude'ftaan , maar met erberming

,

trun

n

over

r
" dagende over dweilende van den oorlogh, die alles verflint. Weer aan

d èKe" boordt gekoomen ,
ging hy den volgenden morgen met den dagh on-

%°Zv
gs

' dcr zcil
'
cn zeiIde met de vlo0t buiten het gat van Nyborg

,
by de Schans.

Naa de middagh quam de Veldtmaarfchalk Eberftein aan 't boordt van
den Admiraal Bielke, op wiens verzoek zich de Ruiter derwaart begaf,

daar men ook de Veldtmaarfchalk Schak met eenige Kornels verwacht-

te:
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te: maar 't werdt hun door eenzwaarenftormuitden Weftnoordtweften i6$$,
belet. De Ruiter raakte noch tegens den avondt aan zyn boordt. Daarna
ftclde hy op den achtentwintigften der maandt ordre om de lyfsbehoef-

18^
te

,
die voorde landtfoldaaten uit Hollandt was gezonden , aan landt te

brengen
, daar ze overwinteren zouden. Hy zondt daar tweeduizendt

kalakken of rokken , drieduizendtentfeftig hemden , twee groote pak-
ken met tweeduizendt paar koutten , cn zes vaaten met fchoenen. Op Gaatmet

den zclven dag vertrok hy met de vloot, fterk hondertentwintig zeilen, t'itilT
al het ldeen vaartuig daar onder gerekent, naar Lubck, om eenige in-
gekochte lyftoght in te neemen. De Koning van Denemarken , de tyding
van d'overwinning en 't overgaan van Funen verftaan hebbende, liet te-
gens den vierentwintighften November ouden , of den vierden Decem-

.

Dankdagh

ber nieuwen ftyl , een algemeenen dankdagh uitfehryven, Godt in alle ZSkTa .

kerken danken , en den lofzang Te T>eum laudamus , dat is , O Godt wy 4 Decèmb.

loovenu, toezingen, met verder bewys van vreugde , door 't loflen van
tgefchut en musketten , in de ftadt Koppenhagen, en op de fchcepen. nmken be-

ZynMajcfteit zondt ook een beknopt verhaal van den flagh aan de Hee-
ren Staaten

, met een korten brief, daar hy in betuigde , dat de krygsbendi?7l Staaten voor

en Bevelhebbers
, die hunne Hoog. Moog. hem left tot byftandt hadden h»nachul-

toegezonden, zich^odapfer en kloekmoedig tn denjlagh haddengecfiieeten ,
^zie Aitz,e~

dat hun desweegen met recht den lof, maar voor eerfi Gode alleen den ma *XXI *-.

dank en eere toequam. Hy liet ook hunne Hoog. Moog. door zynen Be- fï/^.
windtsman \ Charifius over 't geluk der gemeene wapenen begroeten , cn
voorts voor hunne groote geneegentheit , voorzorge en hulpe

, zyne Maje-
fteit beweezen, bedanken. Dit gefchieddc den twintighftcn van December.
Maar de Koning van Zweeden hoorde de tyding van de nederlaag der zy- Groote

nen en 't verlies van Funen, uit den Prins van Suksbach cn den Veldtmaar-
°m

£
c,teni

'

s

fchalk Steinbok, met geen kleene ontfteltenis , en was, zcitmen, naa va" Zwe^
S

die tydt nooit vroolyk
, noch recht gezondt. Hy vertrok toen in der yl

den '

naar het SlotKroonenburgh, en oordeelde, dat het voor hem en zynryk
beft zou zyn, de vriendtfehap met de Heeren Staaten der vereeniedc
Nederlanden die zynen toeleg tegens Denemarken, en den loop zyner
voonpoet hadden gefluit, te vernieuwen : ook werdt ten dien einde den ne-
genden van December

, den veertienden dagh naa 't overgaan van Nyborg ,

«7™*
ee„ gefchnft tot herftelling * of vernieuwing der vriendtfehap door

kel^m«Wr Cn t Gezante,,de
"
Heere» Staaten^ndetee-™.

£%A M
nen het vcrdra£h t .

weleer te Elbing genooten met
Ii78 -

geen kracht zou hebben, noch in trein gebraght worden, voor dat óok*S'

FuVenVAbeveftlght + -
Dlt

,

wa* d'cerftc vrucht der overwinning van ffi,^,

\Z?A
DeR" lte

V van wienik, doordeezetuflehenreede, wat afweek,Ï^Zlaveerde met de vloot een geheele dagh om boven de Laalandtfche haa-
,
een zandt zoo genoemt , te geraaken , en quam 's avondts door te- tegcnwiïï

genwmdt ontrent het eilandt Langclandt weer ten anker. Toen beriep "Pgehoa-

Kom
7"0^^1161123111300^' cn beval den Kapitein Zwecrs

, als ?9W
Ni^an Ur

' ^at % ncvcns de Kapitcinen Roeterine, van Berchcm
, Q

Zendt

ten en
v
ï
n Amftcl

. Tuineman
, en de Boer , al d? fluiten

, fchoê-ÏSg.
Ae>n\n^i\ j

C vaartuigen, die gefchikt waaren om brandthout tegens P ct

J

c"vcei

ten dien oZ " ten bchoeve der ftadt Koppenhagen te haaien
,£££ten d^n einde naar Kiel in Holftein tegeleiden : eAdathy twee van zyne ËRT

oorlogfcheepen de vaartuigen
, die om de zelve reden naar Ekelenfordt *S£ËSZ

Bb 3 in *-<)Nqv.



1659

i Dee.

Komt voor

Travcmun-
de.

Zendt noch

vyffchcc-

pen tot ge-

lei van ette-

lyke koop-
vaarders.

Wordt van
den Vorrt
van Meke-
lenburg be-
groet.

En tclu-
bek trcffc-

lyk ont-

haalt.

Van de

Zweedcn
uit Wifraar

b'claaght.

5 Dec.

i j Dec.

Hy komt
met de
vloot voor
Koppenha-
gen.

15 Dec

Daar de

fclieepcn in

de haaven

worden op-

geleit.

De Ruiter

wordt met
d'andre

hooge Be-

velhebbers

der vloote

van den Ko-
ning ter

maaltydt

onthaalt.

1 7 Dec.

1^8 HET LEVEN VAN DEN
in 't landt van Sleeswyk wilden zeilen, derwaart zou Jaaten brengen,
om daarna gezaamentlyk hunnen koers naar Koppenhagen te ftellen. Dc
Deenfche Viceadmiraal Heldt voegde zich ook by defcheepen dienaar
Kiel zeilden. Den eerften van December quam de Ruiter met 's Landts
vloot op de reede voor Travemunde niet ver van Lubek : en zondt toen
de Kapiteinen Heemskerk , Pikke , Henrik Adriaanszoon

, Noblet
enBrunsveldt tot gelei van de koopvaarders , laaft uit Hollandt gekoo-
men

, die 't naar Dantfik en Koningsbergen hadden gemunt ; met laft

dat ze zich vandaar naar Koppenhagen zouden begeven. Opdien zelven
dagh voer den Vorft van Mekelenborg ontrent den avondt aan zyn boordt

,

om de vloot te bezichtigen , en hem over het winnen van Nyborg te

begroeten. Daarna \ verzochten de Wethouders van Lubek , door twee
Raadtsheeren ,

aan hem afgezonden , dathy, tervvyl de vloot daar eeni-

ge behoefte laadde, eenen dagh by hen aan landt, en in de ftadt zoude
koomen

:
'twelk hy toeftondt. Hy begaf zich , naa dat hy goede ordrc

in de vloot hadt geftelt, den zelven avondt derwaart, en quam met den
donker in de ftadt

, daar hem de Wethouders treffelyk ontflngen, en met
groot bewys van eere onthaalden. Maar de Zweeden , daar kennis van
krygende, zonden vyfhondert man uit Wis mar, omhem , in'twederkee-
rennaar de vloot, tuflehen de ftadt en 't veer waar te neemen, en, waar
'tmoogelyk , te vangen. Doch hy werdt gewaarfchout , en bleef ee
dagh en nacht langer in de ftadt , Hellende zoodaanige ordre , dat hy hun
ne laage ontging , en veilig aan 't veer quam , daar de boots , wel ge
mant , gereedt laagen , die hem en zyn gezelfchap aan boordt voerden.
Den dertienden, ontrent Roftok gekoomen

, zagh hy de koopvaardyvloot
met veelerley levensbehoefte voor de ftadt Koppenhagen en 's Landts
vloot, uit Hollandt door de Beidt koomende, vergezelfchapt met den
Kommandeur Verburg en d'oorlogfcheepen

, door hem uitgezonden om
haar op te zoeken en te geleiden. Zich dan by deeze vloot , zoo lang
gewenfcht, en daar de behoudenis van Koppenhagen aan hing', gevoeght
hebbende, vorderde hy zyne reis naar Koppenhagen, daar hy den vyf-
tienden met felle koude ten anker quam. Hier ontfingk hy terftondt or-
dre van de Heeren Nederlandtfche Gezanten en Gevolmachtigden dat
hy 's Landts vloot, zonder uitftel, in dc haven van Koppenhagen 'voor
alle onheil zou bergen. Men was wel twee of drie daagen bezien om
met de icheepen naar den boom te koomen, en die in de haven in te kor-
ten; want het begoft hardt te vriezen, en 'tys gaf groot belet. Einde
lyk raakten ze alle binnen uitgezondert acht

, die buiten den boom dc
wacht moeiten houden. Den zeventienden dermaandtontboodt de Ko-
ning den Viceadmiraal en d'andre hooge Bevelhebbers der vloote aan
landt, om 'savondts, met de Heeren Gezanten, by zyne Majefteit ter
maaltydt te blyven. • Zy werden Koningklyk onthaalt , en de Koning
toonde nevens zyne Ryksraaden groote blydtfchap. Zyn Majefteit ver-
heugde zich in 't aanfehouwen van den grootcn Zceheldt, die zoo groo-
te zaaken met zulk een kloek beleidt en manhafte dapperheit

, t'zyner

hulpe , en tot zyn dienft , hadt uitgevoert ; en der andre hooge Bevel-
hebbers , die hem zoo onvertfaaght hadden de handt gebooden. Korts
daarna beraamde de Ruiter met de Heeren Gezanten wat Kapiteinen
met hunne fcheepen ,

volgens het befluit \ der Heeren Staaten, en't
aanfehryven van deRaaden ter Admiraaliteit

, naar 'tvaderlandt zouden
keeren. De meening der Heeren Staaten was , dat de Viceadmiraal dé
Ruiter in Denemarken met vierentwintig fcheepen van oorlooge zou

over-
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^verwinteren: of dat men 't getal zou moogen vermeerderen tot dertig l6S9'
fcheepen

,
in gevalle de Heeren Gezanten van den Staat aldaar , met

goedmnden van de Hoofden over 'sLandts vloote, zulks zouden moö-
gen dienltig en noodig oordeelen. Naa eenig overleg werdt bellooten,
dat men vyftien oorlogfclieepen

, met de^gereedtleggendc koopvaar-
ders

,
naar 't vaderlandt zou zenden. Onder deeze waaren vier fcheepen Mcnije-

die met den Heer van Waflènaar uit het vaderlandt waaren gekooinen', ttb
-™*

en in 't verleeden jaar het ongemak van den ftrengen winter hadden fcïeepai

intgeftaan, te weeten de fcheepen van Boshuizen , Hen, Stellingwerf
Seda'ndTtcen Degelingkamp. Dan deeze werden nu , nevens d'andere ftraksgemel- la^kec-

de Kapiteincn en fcheepen , weer de gantfche winter door de vorft en
ren> d

^
ch

1 ys opgehouden. Ook werdt aan eenige federt belaft , dat ze tot Sao™
nader ordre noch in Denemarken en onder de Ruiters vlag zouden bly- j^W*
Ven. Ontrent deezen tydt ^ quaamen de vyf oorlogfclieepen, die niet lang 19^.
gclccdcn naar Dantzik waaren gezonden , met vyf koopvaarders voor * loD«-

Koppenhagen. Op dien zeiven dagh, naa den middagh , verfchcen de
Heer Bielke

, Admiraal van Denemarken, aan de Ruiters boordt , die wngoude
hem, uit den naame van zyn Majefteit van Denemarken, meteengou- ÏSjÊ^
ue keeten van groote waarde vereerde. Dees keeten was met vier- of iiing uit dert

yyfdubbele fchaakelen konftig ineengevlochten : de Koningin Sofia Ama-
lia hadt daar met eige handen een gedenkpenning vangoudtaangebon- vereer'?

den
,
op wiens eene zyde des Konings beeltenis ftondt , omzet met 1Q DeCk

tweeënveertig diamanten, aan d'andere zyde zagh men een oorlogfchip
in zee, en onder aan hing een fchoone paarel. Dit was het doorluchtig
kenteeken der koningklyke gunfte en dankbaarheit

, ter zaakc van de
Ruiters heldendeught

,
en den dienft , den Koning en 't ryk beweezeru

Sommigen vertellen, dat de Koning
, als hem de Ruiter voor dat Ko-

nineklyk gefchenk bedankte, onder anderen tot hem zeide, Ik weetu
tn denjtaat daar tk nu m ben , niet anders te geven. De Viceadmiraai
cte Ruiter hadt den Heeren Staaten door twee brieven (deerfte voor Kar-
temunde en de tweede voor Travemundegefchreven) verwittight wattot landen op Funen

,
in den (lag tegens de Zwecden , en ontrent het

Z7CrQ
HT Nyborg was voorgevallen. Hier op zonden hunne HooS-

moogentheden den volgenden korten brief , den zeften van Decembergeteekent, met het affcWt van hunbefluit, ten zeiven daagc tcrTaakc van de gemelde verwittiging en tyding , genoomen.
g

'

De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Erentfejie, manhaft

e

, vrome, lieve getrouwe
,

onSreTltZ Z^ U* het Nevensgaande extratt van B*f*t

en <r,tn*J7f Tl
vaJteP* vertrouwende dat gy m uwe devoiren\^^.

TelTf Tiy
r
e Tra&e

* runneren +T Zyt den Heere ingenade bevoolen. In denHaageden 6<Decemb. itfj9.

J

moedighett.

JOHAN VAN REEDE. Vt* +

rtr0r
donnantievandehooghgemelde Heeren Staaten Generaal,

J. spronssen.

Ex-
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Extract uit het Regifter der refoluticn van de Hoogmoogende Heerért

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

t op sater- Sabbathi \ den 6 'December
, iö^o*

Befiuit der ' Ontfangen twee mijjiven van den Viceadmiraal de Ruiter
, d'eerft

SaEcï, ttl
gefchreeven in >t fthip 'thuis te Swieten voor Kartemunde

, den eenen-
zaakevan twintighften November leftleden, en d'andere voor Lubek

, ofte Ter-

fchryven
,

munde
, den eerften deezes : waarop gedelibereert 1 zynde , ügoedteevon*

aangaande den
, en verftaan , dat aan den voornoemden Viceadmiraal gerefcri-

«ingo^ïu-
beert a

»
en aan den Kolonel Killegreuw gefchreeven zal worden , dat

nen, gc- haare Hoog. Moog. met aangenaamheit hebben verftaan de viclorie 1 by

braadt- deu Konin& vanTïenemarkenin Funengeobtineert* , mitsgaders dat zy-
flaaght. luiden en andere Officieren , en foldaaten van de militie van deezen

geflrfeve'n
S*aat

>
ten dïenfle van *** hooghftgemeiden Koning zich hebbengefïgna-

*fgeant-
' leert 5

: zullende ookwyders aan de Heeren haare Hoog. Moog. extraordi*

^ovcr-
mris Gedeïuteerden ** Tienemarken gefchreeven worden , dat haar E-

Vi'mnmg. denavale maghten 6
, en landtmilitie van deezen Staat , ineevoke van

4**™- haare Hoog Moog. voorgaande refolutien , ten dienfte van den meet

S Zich door hooghftgemeIden Koning vigoureufelyk 7 willen doen ageeren 8

7£&eh.
JOHAN VAN REE DE. Vc

gemffi
Accordeert met het voorfchreeven Regifter.

i£r J* SPRONSSEN.
hkfofme't Doch eer dat befiuit de Ruiter ter handt quam , liadt de vorft , die

*s£*. j
ic vloot in 'ty* bezemde,, alle krygsbedryf te water verhindert. Êenige

0fhungang
daagen te vooren vondt men zich te Koppenhagen, om de fchccpcn met
brandthout

,
die men

,
onder \ geleide van den Kapitein Svveers met ze-

ven oorlogfcheepen, en den Deenfchen Viceadmiraal Heldt van Kiel
verwachtte, zeer verleegen. Wantindatkoudtgeweftkonnen' ,

tde men-
fchen by wintertydt niet harden , 't en zy dat ze voorraadt van brandt

koS
$

et

h
f
bbcnT ?

ich te v
f
rwa

,

rmen
- Dan eindelykkreegmendebrandthout-

de brandt- vloot, die t ontzet braght tegens de koude , den tweeëntwintighften
houtviooc der maandt in t gezicht. DocTi de aroote vreught

, die men hadtovcr
" Dec. daankomfte deezer vloote

, veranderde ftraks in grooter bekommering.

«Sïï? fa, Kom
f
iandeu' Sweers

-
mee"ende door Eet Konings diep naar

fchcepen
de 1

.

taclt » zeilen
,
raakte

, vermits de tonnen door de Decnen (uit vree-

Sonde
ze

,

dat
^
ed^rden yspng^^ezoudenlyden) waaren opgenoomen

,

vaSfmet
*n den Droogen *™ den pondt. De Kapitein van Amftel, aan ftuur-

grootge- boordt van Sweers loopende, om de drooghte te myden, raakte op de

biyve

V

n.

atC
P"nt ™n de mi^elplaat vaft. Als de Kapitein Roetering , van Amftel
volgende, dietweegevaarlykebaakenszagh

, liep hy aan het ftuurboordt
van Van Amftel, en dacht daar 't rechte vaarwaater gevonden te heb-
ben, doch hy klemde

, kort daar aan, desgelyks aan den grondt , en
bleef 'er zitten. Zy deeden groote moeite om los te raaken, maar ver-

geefs. Toen verzochten ze eenig kleen vaartuig van den Heer de Ruiter

om hun gefchut te lichten: dan 't woeyen vroos zoofterkuit denOoft-
zuidtooften, dat het onmoogelyk was hun hulp te zenden. Den volgen*

1
j Dee. den morgen raakten ook de Deenfche Viceadmiraal Heldt , en de Kapi-

tein Tuineman , op de drooghte onder Draaker
, aan den grondt. Hi#

vonden ze zich in grooten noodt ; want door den ftyven windt , en flef-

ke ftropm, konden ze hunne ankers niet naar behooren uitbrengen , om
af
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af te winden. Doch de Ruiter, hen bpalle wyzen zoekende te redden, %9
zondt op deezen dagh een floep met volk, en twee lootshiiden , t'hun-
ner hulpe. Maar de floep bleef den gantfehen nacht in 'tys fteeken , en
quam den volgenden morgen, met lyfsgevaar, hét volk meeft van kou-
de verityrt

,
weer aan landt , zonder dat ze de verleege fcheepen had-

den konnen naaderen. Tegens den avondt werdtliet wat handtzaamet
jvcder

,
t waater wies , d'ankers kreeg men achter uit , eenig gefchut

braghc men naar vooren, en al de fcheepen , behalven Kapitein Tuine- DocnrM
man, raakten 's nachts met grooten arbeidt vlot. Sweers, Roeterihg eri

kcncindc"

van Amftel, gingen weer onder zeil, een Stuurman, met de boot, voor ^ot^
u»t zendende

,
om de diepte te peilen : dan desniettemin raakten Sweers

en van Amftel noch eens vaft: maar 'savondts , met het waiïèndt waa^
ter

,
weêr los windende

, quamen ze in 't diep ten anker , en mét den
dagh zeilden ze by de ftadt. Ter zelve tydt werdt ook het fchip van ^
luineman (dien de Ruiter een galjoot en fchoet te hulp hadt gezon- Enfcoó-
den daar hy zyn gefchut in overzette) vlot , en quam daarna , met al £G

C"

C

v

e

°°'

d andere fcheepen , voor de ftadt , en binnen den boom. Dan van Amftel gen?
bleef daar buiten

; dewyl hy verftondt dat zyn fchip onder 't getal der
icheepen was, die met de eerfte gelegentheit naar 'tvaderlandt zouden
keeren. Hier raakte hy eerlang in 'tys vaft. Dan in de twee lefte daa-
gen

,
toen de fcheepen voor de ftadt quaamen , hadt men weinig koude.

De vorft was te zacht om over 't ys te loopen , en te hardt om met boots
en floepen daar door te vaaren. Maar den volgenden nacht nam de kou-
de zoo toe

, en het ys werdt zoo dik * dat men 's morgens van Van Arn-
ftels fchip te voet naar de ftadt ging. Naa d'aatikomft van den Kommari-
deur Sweers met d'andere oorlogfcheepen van Kiel, by wien zich ook
de KaP^m Gotskens, en de Deenfche Schoutbynacht Rootfteen

, (die
ontrent Middelvaartfondteen Zweedtfche kaaper met achtentwintig ftuk-
ken die veele geroofde goederen in hadt, verovert hadden

) ettelykc

7tZfn '

°pde
/xt

d
ri

an
J
K

i

e
!' g^Wdcn, waarennu

al d oorlogfcheepen van de Nederlandtfche oorlogsvloot
, fterk in de veer-ngh zeüen, behalven de galjoots , branders en fluiten, in of voor de ha-ven van Koppenhagen by een. Ter zelve tydt liet de Viceadmiraal de

van de wacht
, aan boordt nfL+ Vj r u

m"irooze
.

H ' naa * affihteten verzceke-

daar op te fchZcn ^/f 'jfr
m l „/ Mjweten

,
als of tvyanden waaren. Ten anderen Lt x?

T,oot
£

vooftTïlZ:
v
ta"

ottur ^den^vJS^L 1

,™. geenk
'Pen >

kâ eu
'

t0»»™> of anderepakken 'twvan

zvn voïklw 1

W
l

t onderzoeken, en te doorzien. Dus zocht hy

tJeCen l}TW P''^ tC h°Uden
'
en

' a'kgevaarelykelaagen ei

Sf,1
vo

,

orkoo
,

n,e"de <* tegengaande
, de vyandtlyke lift (die zich

tèXn,I? f
11301" en'tbedrogh, datliefftin 't duifter werkt, pooghe

vemS ? Mlen
-
H? vetboodt ook d™ zynen in de ftadt tc

t'overwinrl'
2onderfcll"ftelyk verlof. Maarom met de vloot hier veilig

pen bezorg
m° hy ook de beh°udenis der ftadt Koppenhagen hel*

ninir van ^„ „ii^!" de ftadt verlooren, de vloor verlooren. De Ko*

IV. Boek
Deenen hadden daagelyks eenigen over-

Cc v*i

van dé
'tC.

17 Deis
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io^o. val of aanvechting over 'tys te wachten. De Heer de Ruiter ging der-

v?o
C

rS
1

rgc
rShalven met de °PPerhoofclen der vloote al de bolwerken der ftadt bc-

totbchou- zichtigen, en overley met zyn' Krygsraadt wat getal van matroozen dat

Sop' men b
y.

,t: gefchut 2ou tellen. Men befloot daar toe negenhondertenvyf-
penhagen. entaghtig man te gebruiken , en noch vierhondert vlootfoldaaten , tot

een bende van toeverlaat, by tydt van noodt , gereedt te houden. Voorts

\Jfcrll

e

.

de wees de Viceadmiraal eiken Kapitein zyn' poft aan, werwaart hy zich,
met een gedeelte van zyn volk , indien de Zweeden ten ftorm wilden trek-
ken, hadt te begeven. D'andre fcheepsfoldaaten werden ook in orde

f Alarm, verdeelt , om by tydt van wapenkreet f en overval hunnen poft te weeten.
Ook heeft men de fchecpen tegens d'aankomft der vyanden in een goe-
de rang geleidt. Doch toen de vorft aanhieldt, en 't ys zoo dik werdt
dat het ook paarden en gefchutmoght draagen, en dat men de vloot aan
de waaterkant zou konnen beftooken

, gaf de Ruiter den derden van
1660. Januarius des jaars mdclx laft , dat men 't ys rondtom de fcheepen

ysrond^" 2011^ °Pbyten - D* gefchiedde ten zeiven daage door een vierendeel
omopby- volks van yder fchip

, in 't byzyn van den Koning van Denemarken,
tca

- die 't werk quam bezien
, en groot vermaak fchiep uit den fpoedigen ar-

beidt der Hollandtfche matroozen. Men hieuw, in weinig uuren tydts

,

een byt van veertig voet breedt, daar de fcheepen, als met een gracht
beflooten, binnen laagen. Etlyke daagen daarna liet hyal de matroozen
en fcheepsfoldaaten, tot bewaarnis of hulp der ftadt gefchikt, met hun
geweer in orde ftellen , verdeelt in vier vaandelen matroozen , en zes
vaandelen foldaaten. De Koning, en veele hooge Bevelhebbers

, quamen
hunne ftaghorde befchouwen , en zyn Majefteit bedankte den Vicead-
miraal de Ruiter met heufche wroorden voor zyne goede voorzone,

v
1 Ja

hd
°p dcn elfden Van

,

Januarius
>
die ^ Denemarken

, naar den ouden ftyl

,

overat
'
°P dcn eerften dagh des jaars quam, heeft men in den moreenftondt al

nieuwe 'tgefchut van de Itadt, en van de fcheepen, met al de musketten tot
iaar

' een teeken van vreughde , driemaalen afgefchooten. Ook liet de Koning
aan yder fcheepsvolk etlyke tonnén zwaar bier vereeren : om op het
nieu jaar te drinken

, en vroolyk te zyn. Dees verquikking hadden ze in
de bittre koude van dien tydt , want het vroos toen vinm>

, Wel van noo-
Dejomngaen. Den volgenden dagli nam zyn Majefteit van Denemarken , metde
Tamcnby Heeren Franfche

, Engelfche en Nederlandtfche Gezanten hetmiddaeh-

ttmaaT ™aal aan 't boordt van den Heer de Ruiter, metgroote vreughde. Niet
tydt. lang daarna nep men in de ftadt , ontrent middernacht , ter waapen , door
Alarm in 't aankoomen der Zweeden. De gefchutplaatzen werden in der haaft met

iï% de matr002^ >
dm toe gefchikt

, bezet , en men braght nu zeshondert
mannen uit de vloot, tot een troep van toeverlaat, by de kerk: maar de
Zweeden, geen kans ziende iet uit te rechten, keerden weer te rug. De
koude noch toeneemende

, liet de Ruiter den vierentwintigften der
Nieuwe maandt door de matroozen op nieu byten , en een breede gracht in 't ys

gKom nouwen »
rondt*°m alle d'oorlogfchcepen heenen , beginnende van Chri-

de fcheepen. ftiaanshaven af, en zich ftrekkende tot buiten den tolboom, en buiten
*4/«»« de praamen om : welke gracht den zevenentwintighften op nieu werdt

opgehouwen ,
vyfenveertig voeten breedt. Dus werdt dit byten meer-

maaien , zoo ras als het ys der gracht zoo dik en fterk was , dat 'er men-
fchen overmoghten, hervat. Korts daarna zaghmen deDeenfche ruite-

i^enen
dcr r^ *n de **adt verg

aaderen
'
om 's nacnts

>
m& eenig voetvolk, een uit-

TrX. val op de Zweeden te doen. Zy trokken ten negen uuren naar 't Zweedtfch
leger , dat op zyne hoede was. Den gantfehen nacht , en een deel van

den
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den volgenden dagh

, (tonden ze tegens eikanderen. Dan daar viel Öechfé 1660.
eenigekleene fchermutzing voor, met verlies van vyftién ofzestien doo-
den ter weder zyde. In andere uitvallen braghtén de Deenentotverfchei-
de reizen etlyke gevangene ruiters en voetknechten binnen. De moede
der Zweeden fcheen te daalen en der Deeneri te ryzert : in diervoegen
dat als de Deenen met hondert man tegens hondertvyftig Zweeden aan-
quaamen, de Zweeden de wyk naamen. Dit hadt de Ruiter , gelykhyfe-
dert vertelde

, met zyne eige oogen gezien. Daii midlerwyl overviel de
Nederlandtfchc oorlogsvloot , geduurende dit overwinteren voor Kop-
penhagen, een droevige tegenfpoedt. Het meefte deel van 't Nederlandtfch Ziekte «i

boots- en krygsvolk
, ook etlyke Bevelhebbers , en zelfde Ruiter

, werden a-oorio"*-
met ziekte , deen min d'ander meer

,
bevangen : het zy datt dat de quaa- vioot^

le uit d'ongewoonheit der lucht ontftondt , of uit ftrenge koude van dit

landt, of door veel geleeden ongemak , of liever door Godts bezoe-
king. Dees ziekte woedde zoo geweldig, dat ze binnen weinig weeken
meer dan vierhondert menfehen wegnam : in voege dat in elk fchip der
vloot, 'teen door 'tander gereekent, ontrent het midden van Februa-
rius

, wel elf of twaalf mannen te kort quaamen. Onder anderen over-
leedt de Kapitein Jakob van Berchem f . Ook ftorven twee Luirenants

j
van denKommandeurde Wildt, en andere Bevelhebbers. Doch in geen
fchip daar meer ellende werdt geleeden dan in dat van den Kapitein Jan
de Haan. Hy zelf was doodelyk krank : zyn Luitenant en noch wel
tzeftig mannen laagen ziek in de kooy , en hy verloor wel vyfenveer-
tig menfehen ; zoo dat de Heer de Ruiter en zyn Krygsraadt oordeel-
den

, dat men dit befmet fchip naar 't vaderlandtzou zenden , en 't fchip
van den Kapitein Nieuhof, dat gefchikt was om t'huiste keeren, in de
plaats van de Haan in de vloot behouden. De quaale, die zoo veelen't
leven koftte, was een foorte van fcheepsziekte , die door haare befmet-
ting voortzette

, eiyn 't verleede jaar , toen de vloot onder den Heer
van Waflenaar te Koppenhagen overwinterde, ook veel volks hadtver-
flonden. Maar met het minderen Van de vorft en koude minderde de

'T
,

hcZinl

ziekte. T raakte aan 'tdooijen , en 't ys den zeftienden aan 'tdryven e^&t
Uan t liep noch ettelyke daagen aan , eer men de zee kon gebruiken wcSh -

Daarna i zondt de Ruiter een galjoot,bemant met vyfticn foldaaten en twee J
T°5ftanf

ftuurluKlen, naar Landtskroon , om de toeftandt der Zweedtfche vloot
die 111 de haven lag, te bezichtigen. Zy zaagen daar zesendertig fchee- bil,ncn

pen, zoo groot als kleen, en daar onder, Lrgifling, dert£rfcte-&
te?

V

c

3

n Toort ' f°Vk n°ch™ r^-S

g
Ditlerdt aafde Kulter, en door hem den Koning den zeiven dagh aangedient die hem

fteit

r

de

k
V

Cht

^
dan
V

C
-
Wcin*^ te voelen noldigdeS

cn z^I1CG ^^ir ZynC koi^aamer te zien. Hy gingpenvaart bc

D
ẑ f«nzagh daar veele zeldtzaame dingen

f,
die byna nooit of weinig ge-iSS?

zien ot gevonden worden: onder anderen een oorWfchip van ivoor of^nftkaa-
elpenbeen drie voeten langk, met zyne maften

, zeÜen, gefchut, an-
*ers en voort al zyn toebehooren

, zoo net en juift op de maat ge- f^- .

maakt, dat 'er niet aan ontbrak
, 'twelk den Viceadmiraal onder alle L '*

!
°ngemeene fraajicheeden , die men hem toonde, beft geviel. De tydt Onthaalt

^ tC gaatl 1Ul naaere»de
, quam de Koning met de Konin-

vnnrrc' J
en
uHartog van Lunenborg en andere Vorftelykc perfoonaadjen ,

§'n>mer aQ<

ZZ^Jl^eercnNederlandtfche Gezanten, en d'Acïmiraal Bielke met^ r£-

U ruE> 1

nne
' °P een morgen i aan de Ruirers boordt , daar ze 't mid- maa[tyJt.uagnmaai op 2yn verzoek hielden , met groot betoog van vroolykheit * ^ Ftf>«.

Cc * en
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i^o. en genoegen. Daarna (telde de Ruiter ordre op hetuitloopen van d'oor*

loglcheepen, die gefchikt vvaaren omt'huiste keeren, maar die de vorft
Zendt en 't ys hadden opgehouden. Hy zondt eerft den Kommandeur de Wilde

fchéfpen op den zevenentwintighften met tien fcheepen van oorlooge naar Landts-

kroonïm
S ^roon

:

met *a^' dat ^ 'tuitloopen der Zweedtfche vloot zou trachten

zweeï- te beletten : en ingevalle de Zweeden met geweldt zouden willen uit-

bete
0' Zoomen » dat hy dan a^e vlyt zou aanwenden om hen in de grondt te

Wen. booren, te verbranden , ofte veroveren. Den achtentwintigften volgden

m^tde'reft
noc^ acnt fcheepen , enden volgenden daghnoch vier. Den derden van

3 Maart. Maart quam de Ruiter met d'andere fcheepen voor Landtskroon , daar

iSraai Kot" ^7
de ^weeden in hechten {laat vondt. 'S daaghs daarna f ging de Vicead-

tenaar zeilt miraal Egbert Meeuszoon Kortenaar met elf der t' huisgaande oorlog-

ÏTsfcheT"
^heepen onder zeil naar 't vaderlandt : te weeten met de fcheepen van

pen en veel de Kapiteinen Boshuizen , van der Zaan, Sweers, Schatter, Henrik
koopvaar- Adriaanszoon , van Amftel , Richewyn , Hen of Vaalehen, Pikke,

sondt°°
rdc

Stellingwerf, en 't fchip van wylcn den Kapitein Jakob van Berchem. Zy
1 4 Maart, hadden onder hun geleide ontrent twintig koopvaarders , en zeilden door de

Sondt, zonder dat van dekafteelen, door de Zweeden , of uit de Hol-
Ais ook Jandtfche fcheepen een fchoot werdt gefchooten. Daarna \ volgden d^ove-

andcrYoor-
ri§e t'huisgaande oorlogfcheepen -. naamelyk, de Kapiteinen Roetering

,

logfehee- de Haan, de Graaf, Jan Thyszoon, en noch een fchip uit Vrieflandt

,

tdkc
tCt' die ^esgelyks een merkelyk getal koopvaarders geleidden , dan zommige

koopvaar- der zelve wilden naar Noorweegen, die men daar toe geley verleende.

Maart
^ces fcheepen zagh men ook door de Sondt zeilen , zonder eenig onge-

mak van de kafteclen t'ontmoeten. De Hollandtfche oorlogsvloot bleef,

naa't vertrek van Kortenaar, met de flraksgemelde fcheepen, noch inde
dertig oorlogfcheepen fterk. Hier onder waaren de Kapiteinen Niklaas

Marreveldt , Pieter Salomonszoon en Jan de Raadt , in 't naajaar met
de koopvaardy- en lyftoghtvlooten uit Hollandt gekoomen. Ontrent dee-
zen tydt beval de Ruiter den Schoutbynacht van Braakel , en de Kapi-

Lyfcoght teinen Pieter Salomonszoon en de Raadt
, drielyftoghtfeheepen naarNy*

bo
a

r

r

^n
y
Fu-

borg inFunen >
daar de Nederlandtfche foldaaten groot gebrek leeden, te

nen
g
ge" on- geleiden

,
en hen van noodruft te verzien. Weinig daagen te vooren f begoft

U Maart.
te KoPPenhagen de *Praak te gaan dat de Koning van Zweeden , Karei Gu-

Tyding
' ftaaf, te Gottenborg uit het leeven was gefcheiden , daar in'tkortdezee-

d«K
d

on
d

rngs
kere tydin& °P voIgde - uï °verleedt den drieëntwintigften van Februa-

vanZwee- rius aan een felle ziekte van zes daagen, oudt zesendertig jaaren , drie
d
™itz,ema

maanc*en en^daagen : want hy werdt in den jaare zeftienhondert drie-

ii!hu" entwintig ' den achtienden van November , te Upzal gebooren. Dees
doodt reekende de Deenen vooreen grootewinft; nadien hy een vyandt
was ,

die
, byna alle Koningen des aardtboodems in ftrydtbaarheit over-

treffende , hen onlangs in d'uiterftc benaautheit braght , en wiens juk

zy ter naauwer noodt door hulp van de Hollanders waaren ontkoomen.

Niet lang daarna begaf zich de Heer de Ruiter , nevens den Komman-
deur Kornelis Evertszoon , en den Kapitein van Meeuwen , met eenig

vaartuig ontrent zyne brandtwachten voor Landtskroon
, daar hy de

diepte van den mondt der haaven liet peilen , en de gelegentheit der

gronden onderzoeken. OndertufTchen begoften de Zweeden binnen

Landtskroon hunne fcheepen klaarte maaken, de (lengen op te zetten,

de rees te kruinen , en den zeventienden van Maart hunne zeilen aan

V Mam. te flaan. Op dien zeiven dagh kreeg de Viceadmiraal de Ruiter laftvan

de Hceren Nederlandtfche Gezanten, die volle maght hadden over 'tbe-

dryf



L. ADMIRAAL DE RUITER. 205-

dryf van 'sLandts vlootc, dat hy van Landtskroon zou verzeilen tuf- 1^0.
ichcn het cylandt Ween en Koppenhagen. De Koning; van Denemarken DeR»itet

quam ten zeiven daage
, nevens den Vorft van Lunenburg , en den Ad- SïT

miraal üielke, met een jacht voor Landtskroon in de vloote en ging ijskroon
op het peenfchoorlogfchip, dat zich daar bevondt, over, meenend^üXnS
dat de Kuiter iet tegens de Zvveeden zou onderneemen : doch ziende van Dcne-

de, wat de Hollandtfchc fcheepen onder zeildeeden? De Ruiter zeide , vloot,

wat lafl: hy Van de Heeren Gezanten hadt ontfangen : waar over zyn
Majefteit verwondert en verzet ftondt: 'twelk de Ruiter aan de Heeren De Ruiter*
fezanten in der yl liet weeten : hun met eene verwittigende , hoe de fchryveu

tweeden zich gereedt maakten om uit te koomen : voorts vraagende , JJJJ^
5*

01 hy Landtskroon niet zou bezet houden, of daar terftondt weer voor-
zoomen, eer de Zweeden hem moghten ontfnappen

;
dewylzy, uit-

Ro°mende en hem ontgaande, groot quaadt zouden doen , als zy zich
verdeelden

, en etlyke oorlogfcheepen , naar Lubek en de Beidt gezon-
den, om koopvaarders te geleiden, moghten aantreffen

, die, maar twee
of drybyeenzynde, niet beflandt zouden zyn hun te wederftaan. Den
volgenden morgen waaren de Zweeden met zeven fcheepen voor de
handt, en quaamen by de Nederlandtfche brandtwachten. Waar op de
Ruiter ftraks onder zeil ging om hen te bezetten , en zondt ter zeiver
uure noch een brief aan de Heeren Gezanten , makende den toeftandt
der Zweeden. Hieropontfïnghy 'savondtsten antwoordt, dat hy noch
tot naarder ordre voor Landtskroon zoude blyven. Maar den negentien-
den van Maart zondt men hem fchriftelyken lafl, dat hy met de vloot Lafttóü
zoude opbreeken

, en geen vyandtfehap tegens dg Zweeden toonen Ook de Ruiter

quam de Kapitein van het Zweedtfch Admiraalfchip uit Landtskroontt.
aan zyn boordt

,
vraagende

, of hy van de Heeren Gezanten noch geen
brief hadt ontfangen aangaande den ftilftandt van wapenen? Hy toonde
met

:

eenen het afichrift van den brief, door de Gezanten, aan den Heer
de Kuiter gelchreven. Dees ging 's anderendaags van Landtskroon t'zeil 10 MaArt*
cn de gemelde Kapitein quam weer aan zyn boordt, hem, uit den naamvan den Zweedtfchen Admiraal vereerende met een grootcn os , welke

fèven o(

K
LTiA

C
' Va" eenaa<n wy"s erkende. Toen zeilden Ecnijc

/-even, ot
,

zoo anderen melden
, tien Zweedtfche fcheepen van Landt* z^'kix

^ZtSESSZL e" de Ruiter quam met J^JffiSSfiw koppenhagen ten anker. Hy begaf zich metdenKanircinTni Laildts -

dZ^Ell VertTVe
,
n datd£ N^rfche Gezanten hadd nop

ÏÏÏÏSL vreede
'>

daa
.

rme
J
n toen met

yver toe arbddd^ « h«
bewnl f

k€" en aanhouden d<* Franfche en Engelfche Gezanten,

de ïlllT
Z0° VCC

,

t0C K 6eVen '
en een Mftandt van wapenen met

<W j 'H
K WllliSen maar de zaaken der vrecdc liepen weêr over De ««Je-

Nialt.red£n
;

d°°r de
„
Franfchen 611 Engdfchci geftyft

,
te

zichzev v S daarna
t> toen de Ruiter weertTcheep was, vertoonden t

miraal fl c
oorlogfcheepen

, onder 't bevel van hunnen Ad-

van Kon,^i,
VUSTtling- ontrent de Hollandtfchc vloor, die niet ver

Lort he
8
m rit

°°k Z°ndt ^"ngzyn'Kaoirein aan de Ruiters

in 'rfrezichr A»? u 1

°egr°eten. Doch den volgenden dagh naamen ze joMw,.
Ul t gezicht der Hollandtfchc vloore rwee Deenfche fchoeten. Korts

Cc 3 daarna
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1660. daarna verzocht de Ruiter, uit laft der Nederlandtfche Gezanten, aart

den Zvvecdtfchen Admiraal , dat hy de fchoeten zoude ontflaan : maar hy

wees hem aan de Zvveedtfche Gezanten en den Admiraal Bielkenftern

;

t<jpni. ja hy nam ten zeiven daage de derde fchoet. In dit beloop der zaaken
hieidt men in de handeltenten , tuiïchen Koppenhagen en 't Zvveedtfche

leger opgerecht
, vergadering op vergadering , zonder veel te vorderen , tot

groot verdriet der Nederlandtfche Gezanten, die, geduurende die moeje-

9 Afrit, lyke onderhandelinge
, op zeekeren dagh aan de Ruiters boordt quaamen

,

om hunne zwaargeeftigheit
,
wcegens het dwersdryven van zommigen

,

en hetgeemlykquaadtlpreekender Deenen, (om dat men 's Landts vloot

liet ftil leggen) met eenige uitfpanning te verzetten , en zich met zyn
10 Afrit, gezelfchap te vermaaken. Daarna kreeg hy ordre , dat hy den Zweeden

niet zou toelaaten iemant , het zy Hollander of Deen, of wie 'took

waare van de bondtgenooten der Heeren Staaten , onder 'tgefchut der

vloote wegh te neemen , of te beleedigen, en dathy d'onderdaanen van
den Staat binnen of buiten een kanonfehoot van zyne fcheepen overal

zou befchermen. De Nederlandtfche Gezanten daarna ziende dat alle

hunnen arbeidt , om de vreede te bevorderen , van anderen werdt tegen-

gegaan , en de zaak meer en meer verachterde , bevaalen den Heer de

i 19 A?riL Ruiter f, dat hy de Zweedtfche oorlogfcheepen , die toen, elf in geta-

b&omt"" k ' ontrent Landtskroon in zee waaren , zoude beletten te verzeilen

,

nieuwe laft, en hun aanzeggen, datzy, indien ze wilden vvyken, binnen de haven

Zwecdtn
hadden te loopen. Zy waaren onder zeil gevveeft , maar genoodtzaakt

zou beletten door tegenwindt weer ten anker te koomen , als de Ruiter den Schout-
te

H"zend?'
bynacht Pietcr van Braakel naar den Zweedtfchen Admiraal Sterling

van Braakel zondt , hem de voorzeide laft bekent maakte , en rondelyk zeide , dat

Zwetd"-
indien hy van daar wilde zeilm

> men hem dat zou beletten. D'Admi-
fchen Ad- raai bejegende den Schoutbynacht beleefdelyk , hem bedankende voor
miraal. zyne moeite: en zeggende, dat hy met zyne vloote ten einde van lyf-

toght was , en laft hadt naar Landtskroon te zeilen , om de groote fchee-

DeZwee- pen uit te haaien , en naar Stokholm te zenden. Daarop gingen de Zwee-

tTê'S-"
den den twintighften onder zeil

, vereerden de Hollanders met eenige
nen Landts- eerfchooten

,
en liepen binnen Landtskroon. In deezen ftandt bleeven

kroon. de zaaken, zonder dat men de vreede kon vorderen
, tot den derden

van May
, toen zeilden tien Zweedtfche Konings fcheepen uit Landts-

Koomen kroon
, en quaamen tuiïchen die ftadt en 'teylandt Ween ten anker De

naven
J*

uit
5r liet dic ^ Heeren Nederlandtfche Gezanten terftondt met een'

3
May. brief weeten

, en voer daarna zelf aan landt om met hun t'overleggef

wordS"
wat hem tc doe"ftondt. Men verftondt dat hy de Zweeden zoude b.

Jafthcnte letten voort tc zeilen. De Kommandeur Kornelis Evertszoon kreeg or
bezetten, Jre f , niet ettelyke fcheepen naar de Sondt , ontrent den bank , te zeïlen

,

T4
'
aJ

' en daar het uitzeilen der Zweeden naar Gottenburg te beletten. Des

S
May. andcrendaaghs ontbooden de Heeren Gezanten den Viceadmiraal d

Ruiter aan landt
, hem belaftende de Zweeden voor Landtskroon te be-

zypoogen zetten. Maar tervvyl hynoch aan landt was, quamen ze met negen oor-

zeTtez^' logfeheepen en een galjoot, nevens eenige koopvaarders
, van Landts-

!en, 't geen kroon, met een' friflehen noordelyken windt , en meenden zoo door den

bïet
W°rdt

Droogen naar d'Ooftzee te zeilen: doch de Ruiter raakte nochby tydts

aan boordt ,
ging met zyne oorlogfcheepen onder zeil , en hun te ge

moet, hen noodtzaakende by hem ten anker te koomen
, methetfehry

ven van den volgenden brief, aan hunnen Admiraal, den Bevelhebber

over de vloot
,
gezonden

,

Wel'
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Weledele geftrenge Heer

,

Vw Ed. gelief te weeten , en wordt verzocht , dat uw El, mei Brief doof
uw byhebbende fiheefen , niet zult onderneemen door de T>roogen naar de *uitct

d>Ooftzee of elders te zeilen \ en alzoo eenige aanjlagen , door wel- Zweedl-
ke de langverhoopte vreede zoude koomen te ver-achter-en , te beginnen: fcheDAd-

maar gy zult in H tegendeelgelieven te ankeren; op dat wy nietgeperft^tE"
.
worden het voortzeilen met

y

er daadt te beletten. Weshafue ikuwEd.
verzoeke dit werk rypelyk foverweegen. Waar op ik terftondt uw Ed.
antwoordt zal verwachten. Hier mede af"breekenae , blyve ±

Weledele geftrenge Heer,
ben iMayi660.

Uw Ed. geneege ^Dienaar

Michiel Adriaanszoon de Ruiter.

De Zweedtfche Admiraal gaf ten antwoordr, dat hy laft hadt met zyn Zynanc-

byhebbende fcheepen naar Stokholm te zeilen. Maar de Ruiter liet hem ZTutet™
aanzeggen , dat hy zou blyven leggen , tot naader ordre. Dit aanzeg- wederanc»

gen veroorzaakte onder de Zweeden groote verbaaftheit en ontfteltenis.
woordt-

Zy zeiden , datze zulks niet hadden verwacht. Daarna quam de Kom- 6 May.

mandeur Kornelis Evertszoon , door de Ruiter herwaart ontbooden , be-

noorden de Zweeden ten anker , gelyk zich de Ruiter bezuiden hunne
fcheepen hadt gezet. De Zweeden zonden tot drie reizen toe een' Kapi-
tein aan des Viceadmiraals boort , verzoekende te weeten

, waarommen Vraageaati
hen zoo hadt bezet en ophielt ? De Ruiter gafhun dit antwoordt

t dat 'er
de Ruitcr *

een fterk gerucht ging, dat de Zweeden ontrent Wismar en Roftok eeni- womdT~
ge vyandtfehap tegens den Kommandeur de Wildt hadden gepleeght,
en dat men hen daarom ophieldt , tot nader kennis van zaaken De Verdergc-

Zweeden zeiden
, dat ze geen laft hadden om eenige vyandtfehap,^ 1/voor al niet aan de Staatfchen , te toonen : ja indien de Staatfchen Oü Zweeden

hen fchooten
, dat ze niet wederom zouden fchieten. De Ruiter ant-

endcKüi'

woordde
, dat hy ook noch geen laft hadt om hen aan te taften : maar

taft krygende, dat hy zyn beft zou doen, en dat zy hun beft daar teven Aw**
zouden doem want hoe ze zich meer weerden, hoe de Hollanders meer XL '

Z/^iZ\tr
n
A
D
f ^ dat dc 2weeden niet inden had.

derf te vechten; dewyl eenige hunne vrouwen , kinders
, dienftboo-

SiCÏc^Cn
'

e
{fe%huispakkaaHje, byz^hadtn, .

IhJfrT
«erwaaren belemmert. Daar waaien ook twee Zwccdt-

zevenden van May begoften de Zweeden wat van de Hollandse fchee- fii^

^lii
yVCn

'
die

,

2ichinder haaftby hen hebben gezet, en de Rui-
ter net hun met een' brief waarfchouwen

, dat zy zich niet zouden be-
ginnen te reppen

, ofhy zoude hen aantaften : daar by voegende , dat
'met van meening was hun te beledigen, indien ze bleven leggen : met

z°o T VCrZ0Ck> dat ze met hun verzeilen de langverhoopte vreede niet

RrrhT
Uru& zetten ; naadien hy verhoopte dat dit zyn doen zoude

De 7
°r
1
betdede N0°rder Koningen tot eengoede vreede te beweegen.

AmtZï i

' zichnaarde noodt fchikkende, beloofden, dat ze zou- ordreby

Sfm \l

0
A
ggtïï

\
Doch de Ruiter liet toen zynemeefte fcheepen, naa-

datzeb^dat ze benoorden de Zweeden laagen. Den twaalfden van May quamWe
dc Zweedtfche Admiraal Tjerrink , met een' Overfte Ritmeefter , aan de

houdcn -

I i May'

Rui-
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1 660. Ruiters boordt : verzoekende , dat de Hollandtfchc oorlogsvloot wat naa-

dlzwcc
1
" der b7 Zcelandt zoude 2cilen

' °P dat de Zweeden zich van waater,

den. ' brandthoudt, en lyftoght moghten verzien. Hy gaf hun tot antwoordt

,

amwooidf
dat ^ daar 0ver aan dc Heeren Nederlandtfche Gezanten zou fchryven;

0 r
' en liet daarna toe dat de Zweeden met hunne boots naar landt voeren
en zich van noodruft verzaagen. Een van die boots , die met de Ruiters
verlof naar landt was gevaaren , om waater en brandthout te haaien

,

\<jMay. werdc den negentienden van de Deenen genoomen. Zy fchooten een'
man in de boot doodt , en naa dat ze de boot hadden vermeeftert , floe-

gen ze noch een man doodt met koelen moede , •'twelk de Ruiter oor-

deelde tegens alle reeden te ftryden: ook braght hy te weeg dat de boot
den Zweeden terftondt werdt wedergegeven . Na dat de Heeren Gezanten
der Heeren Staaten de Zweedtfche vloot hadden doen bezetten

, gaven
i 6 May. ze daar van ten eerften f kennis aan de Heeren Gezanten van Vrankryk

en Engelandt , hun aanwyzende op wat gronden dit was gefchiet : zeg-
Dc Neder- gende, dat voor al noodtzaakelyk was, tot bevordering en Jpoedige uit-

GezaSn ^rking der vreede
, dat d'eene derftrydende partyen , door de zaaken

geven reden op verfcheide wyzen lang Jleepende te houden , niet te veel voordeels op

fchetnEn-^

'

d>andre
^ «200 hier als elders

, quam te winnen, en zynftaat merkelykte
geifcheGc- verbeteren: Dat het ampt van Middelaars medebraghtd'ongemakken,

^zetteï
âar utt t,()ntft

aan
»
mt w),s^ett fV00r te Zoomen

,
en de partyen , ZOO

der Zweedt- veel als moogelyk was, in tegenwicht tegens elkandere te houden : dat

fffchee"
ïnzonderheit moft wordengezorght , om het ooghmerken de naadruk van

pen. 't geen tuftchen de drie Staaten was goedtgevonden , niet te verliezen

:

max?'.
tZje

6
en ^at ^e gekgwtheden en middelen , aan welke men de dwangmidde-

' 55
' len zoude konnen te werk ftellen, in gevalle Zweeden de vreede weder-
om moght weigeren, niet uit de handt moften wordengegeven: gelykdie
tegejts "Denemarken, in gevalle het de vreede ook wou weigeren , altoos
met nadruk konden worden gebruikt : voorts wel ernftelyk verzoekende

,

dat de Heeren Franfche en Engelfche Gezanten , om alle ongelukken en
quaade toevallen voor te koomen , de lefte handt nevens de Staat-
fche aan het werk der vreede wilden brengen. Dees aandiening werdt
in 'teerft in 't goede opgenoomen, zonder eenig misnoegen over 't be-
zetten der Zweedtfche vloot te laaten blyken. Doch als de Staatfche
Gezanten dien zeiven dagh by den Gezant van Vrankryk Terion waa-
ren gekoomen om hem des middaghs te vergallen, behandigde hy hun

tcwwufli- een brief van de Zweedtfche Gemaghtigden
f , zich over \ bezetten hun-

lier yloote beklaagende , en begoft , nevens d'Engelfche Heeren Gezan-
DeFran- ten, Sidney en Honiwood , naden eeten daarbykoomende, groot mis-

geifchcGe"
noegen ovcr dat bezetten te toonen, en daar over met groote hevigheit

zanten uit te barften
: verzoekende met hooge , harde en dreigende woorden

,

fAAn„„ 1 1_ C -_/^_ 1 ^> /li l 1 -

;

dat de Staatfche Gezanten aanftondts ordre zouden geven , ten einde
toonen

noegen dat de Zweedtfche oorlogsvloot haare vryheit moght hebben omtever-

ac«en
atbe" zei^en: daar ^ voegende, dat zy by ontftentenis van dien moften ver-

klaaren geen Middelaars te konnen weezen, noch van de vreede te kort-

nen fpreeken , maar party te worden. Hier over viel veel te doen. Dc
Nederlandtfche G ezanten vertoonden krachtelyk , by monde en gefchrif-

te, donbillykheit van 't geen men tegens hen dreef, en het nut dat 'er

flak in 't bezetten en aanhouden der Zweedtfche fcheepen. Dat was,

beweerden ze, een dienftig en noodig middel om tot het ooghmerk vafl

'tgeen daar de drie Staaten in waaren overeengekoomen
, te geraaken.

Doch de Franfche en Engelfche Gezanten naamen geen genoegen. Pe
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Ridder Hugo Tcrlon

, Gezant van Vrankryk , fchreef te dier tydt een' 1660.
fcherpen brief aan de Heeren Ncderlandtfche Gezanten : waar by met j^Sa
een fiere taal op hetontflaan der Sweedtfche fcheepen werdt gedrongen dc Nedcr-

en aangehouden. De Staatfche Gezanten, fchreef hy, hadden rondt uit^ Ge"

eezeit, dat ze diefcheepen nooit zouden ontjlaan voor dat de vreede zou^Memlna
Ẑ H

'
Cn al$ mCn daar °P zeide

1
dat ze daar tn niet handelden als

de Terioai

middelaars, hadden ze geantwoordt , dat ze handelden als uitvoer- iV}\°"
ders. Zy wilden zeggen, dat ze 'tgeen by den Nederlandtfchen Staat
*net Vrankryk en Engelandt, tot uitwerking der vreede, beflooten was >

nu uitvoerden. Ook fchreef Terion , dat de Nederlandtfche Gezanten
dóór dat aanhouden der Zweedtfche fcheepen de vreede vertraagden

,

tn dat gantfch Europa zou zien dat de Heeren Staatengeen vreede be-
geeraen

, 'ten zy dat zy die geheel alleen , en naar hun goedtdunken *

tnoghten rhaaken. Daarby voegende, Ik derfu welzeggen , dat al is
hier geen oorlogsvloot dan alleen die van Hollandt , dat men ze niet
weeft. Na dat de Gezant Terion dien brief aan de Nederlandtfche Ge*
zanten hadt laaten behandigen , ging hy by de Heeren Engelfche Ge- Vootftci

zanten
:
hun voortellende , dat hy en zy zich met eenig vaartuig zou- en v°orfla

tf

den laaten zetten aan V Admiraalfchip der Zweedtfchefcheepen, diede^nd'Ëa-
a

Ruiter hadt bezet , en dat ze , wanneer de windt dienen wilde, de&KchtG**

Zweedtfche fcheepen hunne ankers zouden laaten lichten en fzeilgaan , *r
als fcheepen die Vrankryk en Engelandt toebehoorden , en die men opde?- 2-*!*

trott van hun middelaarfchap hadt beflaagen en aangehouden. D'eene
Gezant van Engelandc, de Heer Algernon Sidney , was van 't zelve ver-
ftandt. Maar zyn amptgenoot , de Heer Robert Honiwood," riedt het
wyflelyk af, ten deele om dat men, indien de Ruiter op hen losbrand-
de met de Heeren Staaten zou moeten breeken en oorlogen

; en ten
deele, om dat men geen oorlogsvloot in de Sondt of by der handt hadt
die de Ruiter t hooft kon bicden. In deezen ftandt der zaaken fchecnen
de tank ie en Engelfche Gezanten toe te leggen om den Koning van «-«.ss*
Denemarken van de Heeren Staaten af te fcheiden, cn^ct uitfluiting^TT
Wri ^ a

Gezantcn de vreede te doen fluiten. Maar door dc SStl?Staatfchen werdt in 'c tegendeel met onvermoeide vlyt gearbeidt
, omden^nKonmg

,
en de Ryxraaden van Denema&n

, tot het aanneemen van "T™*
ïetllTr* VrCede

'

'

C geenzc mee»de" dac n,etde wifvanbeidc Sfe

Sr^r rW J • j x? ï
m

' 200 voorat ryk van Denemarken als den «wceo^& ez^^^r te^^^^^
en uitJefl-dr aZ a ^ V^edc lan5cr moght werden verfchooven3k

'
dat 2y den Viceadmiraal de Ruiter laft zouden geven de

nietS^/CWyUUc
.

S
uT

dC 2yde van hunne Hooghmoogentheden

ten bfft. A T Cen
;?

h ^20nde^voordeel te bereiken, maar alleen
ren oeite van de Deenfche kroon, en tot der zclvermeefte voordeden
verzeekertheit

,
zoo verzochten ze , dat ook de Heeren Deenen alles

verfrl!ÏÏ
e

,

e en g°edtvinden wilden uitvoeren. Ook hebben ze tot Beraadt-

flaiX
maalenmetden Heere Gertsdorp, Ryxhofmeefter , beraadt- fl^s

taften Do
a,

lT
r tydt Z0U ^n om dc Zweedtfche fcheepen aan te^

wachten - l ¥ ^T
as 2elf van gevoelen dat men noch eenige daagen zou Jwccdcfch»

naarder zoSnttdkr dat * Zweeden ? f ^"rT
alle menfrhdX

k
,
ken: tcn deelc

-
om dar de gemelde fcheepen naar

Tr Bo/l
Waarfchymykhcit altoos in de Ruiters handt en maghc
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1660. zouden zyn. Ondertuiïchen gebruikte hy groote voorzichtigheit on-

JhdtvaS" trent het bezethouden der Zweedtfche fcheepen , hun alle gelegenthe-

Hc Ruiter den om t'ontkoomen beneemende: en hoewel dit in 'teerft nieuwe on-

zeuehou-
hiftfcheen tebaaren, 'twas evenwel een dringende oorzaak tot het flui-

men, ten der vreede. Hadden de Zweeden binnen Landtskroon gebleven

,

tcnfsccn"
de ^uitcr zoude hen zeer bezwaarlyk hebben konnen bevechten : nu

dringende waareii ze van zelfs uitgekoomen , en hadden zich onvoorzichtelyk in

deZwKde^
zvne

- handen geftelt. Al wat de Franfchen en Engelfchen zeiden ofdreig-

tot vreede te den , ter gunft van de Zweeden , en op dat men hunne fcheepen zou
bewcegen. ontflaan , hadt geen kraght, dewyl ze geen vloot t'hunnen gebiede had-

den. Maar de Ruiter gaf met. de Hollandtfche oorlogsvloot het aanraa-

den en aandryven der Nederlandtfche Gezanten , dat tot vreede ftrek-

te , kracht en klem. Ook wilden de Zweeden hunne fcheepen , en 't ryk

,

niet langer, na des Konings doodt, in de waaghfchaal ftellen , nochtaan
het lot des oorloghs, dat hen met een gewiflè neêrlaagh dreighde, on-

(
derwerpen : en de Deenen vreesden dat Vrankryk en tngelandt hen te-

gen zouden vallen , indien de vyandtfehap bleef duuren. Dit bewoogh
beide de partyen de vreede aan te neemen, die den vyfden van Junius

De vreede zoo verre was gevordert , dat men 'tin alle punten genoeghzaam eens

ftotcn
P ' was

'
en niet ^an llCt teekenen ontbrak. Weshalven de Heeren Nedcr-

UUcn
' landtfche Gezanten ,

dewyl ze hun ooghmerk hadden bereikt, toenein-

delyk , met kennis en goedtvinden van de Deenfche Gemaghtigden

,

toeftonden , datmen den Viceadmiraal de Ruiter zou beveelen de Zweedt-
fche oorlogfcheepen t'ontflaan. Ten dien einde werdt hy ten zeiven

daage aan landt ontbooden , daar hy die ordre ontflng , en met eene
verftondt, dat de vreede klaar was, en ftondt om geteekent te worden.
Waarop hy den Zweedtfchen Bevelhebber aan zyn boordt ontboodt

,

rh
C

rrcd" liem aanzeggende >
dat hy van de Heeren Nederlandtfche Gezanten laft

penwo"' hadt ontfangen, dat ze vry en onverhindert moghten zeilen werwaart
den ent- het hun geliefde, en indien zy eenige lyftoght van nooden hadden , dat
flwgen.

de Heeren Gezanten ordre zouden ftellen om hun die te befchikken'. Dit
was een blyde tyding en aanbieding , die de Bevelhebber met ^ank aan-
nam: zeggende, dat hy niefcmeer dan voor vier daagen eeten in zyne
fcheepen

,
en acht- of ten mmfte. zevenhondert eeters hadt. Dit liet de

Heer de Ruiter aan de Heeren Gezanten wceten , en verfpreidde zyne
fcheepen een kanonfehoot van de Zweeden af , die desweegen groote
blydtfchap toonden. Hier op werdt de vreede des anderendaaghs , den
zeften der maandt , in de handeltent , tuflehen het Zweedtfche leger

en de ftadt Koppenhagen, ten overftaan der aanweezende Heeren Ge-

wordT'e^
2anten

»
ontrent den avondt

, volkoomentlyk geflooten en getekent.

flomen^" Eenige Deenfche en Zweedtfche krygsbenden, die zich ontrent de han-
</«». deltent onthielden, loften, naa 't teekenen, gelykelyk alle hunne mus-
zir Terion. ketten. Toen begaven zich al de Gezanten naar Koppenhagen

, daar ze
p ' Z95

* den Koning en de Koninginne , tet zaake van de vreede , hebben begroet

,

Vreugde, en geluk gewenfeht. Daarna gingen ze met den Koning op de tooren
teekenen Van de ftadt , daar men 't Zweedtfche leger aanfehoude

, dat in vier en

«ccdc! vlam ftondt , door 't loflèn van musketten en piftoolen
, van voetvolk en

«/«». ruitery , tot een teeken van blydtfchap over 't gefloote verdragh. Ter
zeiver tydt, ontrent het ondergaan der zonne

, werdt ook alhetgefchut

der ftadt Koppenhagen, totbewysvanvreughde, driemaalenlosgefchoo-

ten: welk fchieten de foldaaten en burgers met hunne musketten tot

duemaalen volgden , ook hebben al de Hollandtfche oorlogfcheepen ter

zei-
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èelver uure al hun gefchut rondtom geloft. By de gemelde vreede be- t^o k

dong dc Koning van Denemarken eénige plaatzen , die by 'tverdradi
z,e^r

van Rotsfchildt waaren afgedaan, de ftadt eri 'tampt Drontheim, enY™"'
557

"

cilandtBornhoIm, (danditlefte onder beding Van eénige verseldinet) f
z,eTer'

yoortsal watdeZweedenopZcelandt, Lalandt, Falfter
, |n M*m

liaclden ingcnoomen. Ook werden de vier tonnen goudts, dié de Zwee-
den eilchten, ter zaake der fchaade in Guinea geleeden, quytgefcholden
Maardc Zwcedcn behielden Schoonen, Hallandt, Bleeking, cnBahus
Het derde punt van 't Rotsfchildtfch verdragh

, fpreekende van 'tuit-
iluiten der vreemde oorlogsvlooten uit d'Ooftzee , werdt achtergelaa-
ten en vernietight. Dus quaamen de Nederlandtfche Gezanten, deHee-
ren van Slingelandt

, Vögelzangk, de Hubert en van Haaren , naazulk
een langwylige handeling, dat gróote werk der Noorder vreede , tegens
al het tegenftreven en dwarsdryven der geenen , die , uit byzondere in-

lichten , de zaak ophielden , of tot een' anderen uitflag poogden te be-
lciden

, met onverdrooten arbeidt
, taay geduldt

, wys beleidt , cn ru-
llige kloekmoedigheid ten laatften te boven. *S daaghs na het teekenen der 7M
vreede zeilden de negen Zweedtfche oorlogfcheepen door den Droogen
tot by het eilandt Amak, ftellende daarna hunnen koers naar Zweeden.
Den vierden dagh daar aan brak het Zweedtfche leger voor Koppenha- Het
gen op. Toen liepen duizenden van menfehen naar buiten , die hunne Zv?ecdtfchc

oogen met het aanfehouwen van de plaatzen, daar de vyandtlyke ben- ^
crbtcck<

den hadden gelegen, vermaakten, en zich over hun vertrek, cn'tein- u ƒ«*.

dc van al het bloedtvergieten en landtverderf, met reeden verheugden.
Ontrent deezentydtf zondtdc Ruiter (die, geduurendezyniette Wtibifbik
200 by Koppenhaagen als by Landtskroon

, op verfcheide tyden eeni-
'

ge zynerfcheepen tot gelei van koopvaarders afzonde) de Kapiteinen
Schey en Aldert Matthyszoon met etlyke koopvaarders naar Dantzik Deo™,
en Koningsbergen. Hy beval drie brandtfeheepen met een galjoot naar R**.Ho landt te zeilen, cn niet lang daarna gingen de Heeren Gezanten de "«'«mr-
Hubert en van Haaren, mctdcnKommandeurKornelis Evertszoon en

£

kkcn mct

^ Kap lteinen Houttuin 'tHoen en Nachtglas, naar 't yaderlandt t'zeil t .&Vt Heer Gezant Slingelandt begaf zich met het oorlogfchip van den Ka- TfT
n^ffiir St0k

Mr*'
°m la^-HeerenStaa-ten verfcheide zaaken voor te (tellen en te vereffenen, Wen hv diar f

uarStok-S DC HC
f GeZT vfrtoeS noch «L*

KcE ÏCÏ
KóÏVef*&* >

daar noch verfcheide zaaken met den

&ttèm v^%,7^d^n ltï Dcncmark™ : vyftien van A»-+£^X j .

V1Cr
,
l lt de ^aas

, ^ Uk Noordthollandt
, twee uit Zee- \

~£
|andt en drie uit Vneflandt. Zyn verblyfwerdt hier noodig beoordeelt • om j&

IX nll! m?C pIaat
;

ZCÜ die ZC m0ften overleveren
,
afte SJ*

der H™' c
de 13ndt aa,UC houden

-
Dit was eigens 'toogmerk g*^

'" Heeren Staaten, die niet verftonden dat hy met de vloot zou ver-

boode^'inT i

da
\
de la

f
t(l

f
krygsmaê^cn der Zweeden den Deenfchen

der vrZ ï
g

,

clzouclei1 nebben ontruimt t. Het vierentwintighfte punt

tofflïJ^"^ dat dc Koni«S van Denemarken m al zyncfcj»
ten pn tt, .

aaar
)
vC'ge!cgcveeren waaren, bequaamefcheepen, pon- J™.

krvaTvolk^f'! v
u bcfte!len

• e" vaardig houden ,
om het Zweedtfche J£*»*

P'Mt7C" • ^nnen zekeren tydt
, over te

S7°'

voeren, en dondced,ging der eilanden, fteeden enfterkten te fpoedigen.

Dd 2. Maat



iix HET LEVEN VAN DEN
ió^o. Maar by de Deenen werdt daar toe zoo weinig zorge gedraagen , of

Den Ko- orcire geftelt , dat de Gezant Vogelzang en de Viceadmiraal de Ruiter

Dnfcnur- zyne Majefteit: van Denemarken aanbooden , dat men de Zweedtfche
ken werdt volkeren met 'sLandts vloot zoude overzetten. Doch op die aanbieding

St men ha werdt in 't eerft niet geantwoordt, en de zaak fleepende gehouden : over
zweedtfeh welke traagheit de Zweeden zich beklaagden , en misnoegen toonden.

meSHoi- Midlerwyl zeilde de Zweedtfche Admiraal Bielkenftern , met noch tien
landtfchc Zweedtfche fcheepen , den twintighften van Junius , van Landtskroon door

schoenen" den Droogen naar d'Ooftzee, en verder naar Zweeden. Hy en de Rui-
zoude over- ter vereerden elkandcren in 't voorbyzeilen met eenige eerfchooten.

Die aan- D 'aanbieding , dat men de Zweeden met Landts fcheepen zou over-

wS8 voeren > werdt eindelykaangenoomen. Daarop * beval de Viceadmiraal

genoomen" ^e Ruiter den Kapiteinen Jakob Adriaanszoon Penfen , Pieter Salomons-
**7J™. ' zoon, Henrik Brunsveldt, Niklaas Marreveldt , Baftiaan Tuineman

,

Jakob de Wit , Jooft Verfchuur en Henrik de Raadt , dat ze tot onder
den Draaker zouden zeilen : metlaft van zich dan verder naar de bezonde-
re ordrevan den Viceadmiraal van Denemarken Niklaas Heldt te richten,

löefthcwcn
Deeze fcheepen werden ettelyke daagen door ftilte opgehouden, enraak-

zeficn tot ten eindelyk den eerftcn van Julius , onder 't gebiedt van Heldt , onder zeil

,

met veef
met we* yy^& 200 fluiten

'
fcnoetcn als andere vaartuigen. Sy fielden

vaartuigen hunnen koers naar de groene Sondt, (een zeeëngte ontrent Zeelandten
naar de d'eilanden van Meun en Falfter gelegen ) om daar eenige Zweedtfche

sondt? volken in te fcheepen en te vervoeren. Den derden der zelve maandt

bfecfftzkh
zei^e ^e ^uitcr mct de re^ van de vloote naar Elzeneur, of de Sondt,

roeMteKft e" üet den Gemaghtighde f van zyn Majefteit van Denemarken aanzeg-

zeïvenemdc
gen

'
dat hy

'
daar gekoomen »

en bereidt was met zyn fcheepen en vaar-

JarT"
1

° tuig dienft te doen. De Prins van Sultsbach quam denzeften , met ver-
sondt. fcheide Zweedtfche Overften , cn den Gezant van Vrankryk Terion , aari

}aru"
n'f' zyn boordt,om hem en de vloot te zien. Hy onthaalde hen met een trerïèly-

De Prins ke maaltydt , naar fcheeps gelegentheit : daar op de gezontheit van hunne

bach
S

komt Majefteiten van Denemarken en Zweeden, ook van andere Moogenthe-
metandre den , metnaamevan de Staaten der vereenigde Nederlanden

, ook van de

z
3
ynfbn

e

ip!
P Staaten van Hollandt, en der Gezanten, een glas omging. De Zweedtfche

en biyftbr Heeren ftonden ten hooghften verwondert over de heusheit van den zee-

maaltydt.
man

,
wiens dapperheit zy t'hunner fchaade hadden beproeft. Ontrent

é jui den avondt liet hy den Prins , en zyn gevolgh , zeer voldaan wegens

op Efzen" 'tgf
1100^ onthaal, door den Kommandeur de Wildt naar Elzenburg in

borg zetten. Schoonen overbrengen. Daarna heeft hy op verfcheide daagen (als hetS WXfldt en weer toeliet) veel volks, te voet en te paarde, met veel pak-

burg van kaadje
,
van Elzeneur naar Elzenburg met zyn fcheepen laaten overvoe-

niwrTchalk
ren

'
Geduurende dit overfcheepeii werdt de Ruiter, die dit werk zeef

Steenbok beyverde , door den Zweedtfchen Veldtmaarfchalk Steenbok , den Graaf
ter maal- van Dhona , en den Ryksraadt Steno Bielke ,

op het Slot Kroonenburg

digt^Suef- ter maaltydt genoodight
, beleeft onthaalt , en met veel gunftbetoog

feiykont- vereert *. In een der volgende daagen \ heeft men de lyken van zeven voor*

*Tl>/. naame Zweedtfche Overften, die in het ftormen op Koppenhagen en itf

i**M den flagh op Funen waaren doodtgefchooten , met groote ftaatfie t'El-

zeneur uit deDuitfche kerk gehaalt, op de brug gebraght, en van daaf
tis/«/. met de Hollandtfche boots naar Elzenburg gevoert. Niet lang daarna t

werdt het Slot Kroonenburg van de Zweeden aan de Deenen overgete'

vert. De Ruiter met de meefte Hollandtfche Zeekapiteinen verzelde1*

den Deenfchen Bevelhebber, toen hy met zyne foldaaten daar in trok-

pefl
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ben volgenden dagh braght men noch veele Zweedtfche ruiters met 1660.
hunne paarden, en een goedt getal voetvolk met de boots «aar Schoo- %X)JuL

nen: en ter zelve tydt werden veele Zweedtfche Ovcrftcn , en daar on-
der de Graven Steenbok en Banier, met den Heer Steno Bielke,op de ö^ven
Ruiters fchip met fpys en drank onthaalt. Doch 'tleedt noch twee daa- £Sg

,

gen aan eer ze met een Hollandtfch vaartuig, nevens vrouwen en kinders enStcno
en veel pakkaadje, naar Schoonen werden gebraght. Toen de meefteX»n

z.weedtiche ruiters en foldaaten uit Zeelandt naar Schoonen waarenge- boordt ont-

voert | ,
verzochten de Zweedtfche Ryxraaden , met den geweezen Bevel*

°"th
^

alc '

hebber van Kroonenburg
, en noch eenige andere Zweedtfche Over- fcheRy*

iten, dat zy aan de Ruiters boordt hun aiïcheit van hem moghten nee- ^
adc" cn

men Dit gefchiedde ten zeiven daagemetgrootebeleeftheit, en betoog ne^™
van hooghachting en dankzegging overzyneheusheitengunft, ontrent

j

lu

h

na
f-net overfcheepen van 'tkrygsvölk genooten. Korts daarna quaamen de d=

u j ^.
wecden t'Elzeneur, en den derden van Auguftus voeren de Hol- ^."f-landtfche boots naar landt, hun overzettende op Schoonen. Ten zei- ZwLdcn

ven daagc zeilde de Viceadmiraal de Ruiter, nevens den Admiraal Hen- vanE'ze-

nk Bielke
,
met een galjoot naar Koppenhagen. Hier quaamen ze den vol- 7ZZn

geiden morgen daar ook 'sLandts oorlogfcheepen van Elzeneur naa ovcrse -

den middagh aanquaamen. De Ruiter ging den Koning ftraks aandie- u***nen
,
dat nu al de Sweedtfche krygsbenden , te paarde en te voet , uit zyn

Majefteits landen op den Zweedtfchen boodem in Schoonen en elders
met 's Landts vaartuigen waaren overgevoert. Men reckende dat hy federt

'T
£
c"l

den zevenden van Julius tot den derden van Auguftus
, (in achtentwintig zwVedrfdidaagen tydts) ontrent achtduizendt zevenhondert en eenentfeventig zoo krygsvoik

ruiters als pakkaadje paarden uit Zeelandt naar Schoonen hadt laaten uitvoeren
:

en daar onder ontrent vyfduizendt ruiters met hunne paarden
mitsgaders ontrent drieduizendt voetknechten , en negenhondert en vyf'
cntacntig zoo pakkaadje- als ruft-wagens. Daarenbooven hadden de Dee-
nen met hun vaartuig noch ruim drieduizendt pakkaadje- en andre paar-den overgezet Ook hadt men met hulp van 't Hollandtfch vaartuig enM ui^LET^ 1

dneduizendt en vierentlftigpaarden uit Zeelandt
,
en achtentwintighondert van 't eilandt Falfterop verfcheide dagen ingefcheept

, die meeft naar VomJT^nïe' "* XL ' 574 *

ma? "l^Zf hiddtTn fek ^-^tezynonrmti
Twas ve rX g

Oo^ llddt ^T. % ^ dat OV-vot
ordre vandnGnw^™*^ dc ^dt en ^oor

FtanfchcnG^n^ïSS?- " T* < dat boorden
overfcheenen der 7™Xn 1

7°°^^ ) getoont
, het in-en

werdt veeff haal nTlfft ^ WCeken hadt verhaaft
' Hier door

ZwceckSeS verhoedt Want waarenaldie

in Zeelandr P„ a ïï ACn 2oolang' of miflchicn noch langer, *7W«*

landt^ dafalre/
" C ^nden Sebleven • 2y zouden al't

ïm^^-F^J*00™*™**- buiten twyfTel, uit noodt,

^éenemi i n * ?
Mrdcn

*! V0edt2cl voor dc «enfehen te zoeken,

vyandrfchL " U1^mergek: e* deeze verwoefting hadt nieuwe

Rantfch rw'
Ct

]

Cen derden oorlo
gh konn^ baaren. Doch nu was

tydt haddon
n ?n dien laft en 2org ontflaagen. Ontrent deezen

vaftigheden
,

Weed
f
n de ftadt Naskou , nevens andere fteeden en

Den zevendèt/v?
0? et vreêverdragh

, aan de Deenen overgelevert.VCnden Van A«guftus ontflng de.Viceadmiraal de Ruiter met een DctoD d 3 gal. ontfaogt

"
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1660. galjoot ordre van hunne Hooghmoogcnthedcn de Heeren Staaten , bë*

natTva- vcclende dathy met'sLandts vloot, endelandtfoldaaten; die menden
deriandtte Koning hadt te hulp gezonden , op het fpoedighftc naar 't vaderlandt

wcTkhyd«
zou keeren

-
Hier °P ricP ny den volgenden morgen zyne Kapiteinen

Koning bc- aan boordt, hun beveelende, dat ze zich tot het vertrek gereedt zou-
k
s

n

^«
Mkt

" den h°udcn * Toen aan landt vaarende, ging de Gezant Vogelzang metug
' hem naar den Koning van Denemarken , aan wien delaft, dien dc Rui-

ter hadt ontfangen, werdt bekent gemaakt. Zyn Majcfteit gaf tot ant-
DesKo- woordt, dat hyzyn gezelfchap wel langer wenfchte te genieten, maar

woordT" dat zulks voor hunne Hoogmoogentheden te koftelykzouzyn : voorts dat
hy hunne Hoog. Moog. wegens de goede dienften , van hunne vloote en

hulpbenden genooten , hooghlyk bedankte : met wenfchïng van behoude

it9s"ft.
retze- Daarna t zondtde Kuiter den Schoutbynacht van Noordthollandt

1659. ' Volkert Adriaanszoon Schram, (die
,
ettelyke maanden geleden f , totdat

ï+Mwu ampt gekooren, over Lubek in demaandt van Maart % byde vloot was
gekoomen ) met de Kapiteinen Pieter Salomonszoon , Laurens Heems-
kerk, Henrik Brunsveldt, Baftiaan Tuineman , JakobdeWit, JanVy-
zelaar , Niklaas Marreveldt

, Jooft Verfchuur , en Henrik de Raadt , met
twee fluiten naar Funen; om 'tHollandts krygsvolk, dat daarlagh, in

te fcheepen , en naar 't vaderlandt te brengen. De foldaaten , die te Kop-
penhaagen laagen , werden met hunne pakkaadje in d'andre fcheepen ge-

fcheept, en de Viceadmiraal bezorgde en vervaardigde alles wat tot de

t'huisreize van noode was. Maar de Koning, weetende wat dienften hy
van hem hadt ontfangen , en zich achtende in hem gehouden te zyn , wou
hem niet laaten vertrekken zonder een byzondere erkentenis. ZynMa-
jefteit kon genoeg begrypen dat 'er niet was 't welk den Koningen meer

De Koning betaamde dan heldendaaden , daar zy 't nut van trokken , te beloonen

,

fem met'
en dc deught

haare verdiende e^ te geven. Dies befloot hy , den Vi-
d'addyke ceadmiraaï de Ruiter en zyne nakoomelingen , met d'adelyke orde te be-

^ddykwa!
11 fcnenken »

en eenadelyk waapen met open helm te vereeren
, daar by-

pen, ook voegende een lyfvvedde van achthondert ryksdaalders of twecduizendt

ddzcX gulden 's jaars -
De bricf van adeldom

> °P parkament gefchreeven , den
piden eerften van Auguftus ouden

, of den elfden nieuwen ftyl geteekent

,

•jaars. werdt hem 's anderendaaghs (naa dathy, nevens d'andere Bevelhebbers
der vloote, door den Veldtmaarfchalk Schak ter maaltydt was ont-
haalt) van zyne Majefteit ter handt geftelt. Dees brief, die een eeuwig
getuigenis van des Konings genegentheit en van de Ruiters trefTelyke
daaden en dienften verftrekt, was in 'tLatyn gefchreven, en luidde al-

dus naar den zin,

Brief van wy Frederik de derde , door Godts genaade Koning van Denemar*
adeldom.

ken ^
jsloorweegen , en der Wandaalen en Gothen , Hartogh van Slees*

wyk, Holflein, Stormaaren, en T>itmarfchen , Graaf van O/denburg

en ^elmenhorft , betuigen opentlyk uit onzen naame , en uit, den naame
onzer naazaaten in

y

tryk van 'Dejtemarken , en maaken aan allen be*

\ciemen- kent: dat alhoewel wy , uit Koningklyke genade \ , aangeboore goedt*

*iGraüa
heit engunfte \ ,

geneegen zyn aan allen eneenen ygelyke onze Koningk-
ratta

' lyke genade mede te deelen , wy dat nochtans klaarder willen laaten

blyken aan de geenen ,
die ten tyde van den Zweedtfihen oorlogh*

onlangs neèrgeleidt, {toenwy, van onze vyanden belegert, endoor
den byftandt van onze nabuuren en bondtgenooten

, voornaamelyk doof

de vloote der vereenigbde Hed@$landen , geholpen werden) ons, en on&
ff
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ZZ: *rZT? €n ond
frboorW Landen

, byzondere dienften hebben 166*

Lftie'
mZiende en ™erweegende de heldt*

hafiige m ongekreukte deughden, degetrouwe en beftendi«e dienden die

-vloot
,
met zyne vloote en dappere zeeluiden, {tentyde van 'tbele/vante^^kbkeftait

J enin
<

t veroveren>van>lilandtFun,l 1
herti;

ma f 46 Vreede tUjrchen 0m en de kro0f
> ™n Zieden was

nr J
m °™rvoer™ van de Zweedtfche krygsmaght over onzeurejondt naar Schoonen

, en in allerley andere gelegentheden en zeeft™den met gelukkige uitkomft , groote kloekheit endapperheit , noch bloedtno h krachtenfpaarendé), vaardighlyken ftandtvaftelyk aanons enonze
voorgemelde ryken beweezen heeft : hebben wy , door deeze dinven
bewoogen, met voorbedachten gemoede , rypen raadt, goede kennis en
"Jt

eige wille, met toeftemming van onze Ryksraaden, 'hem, met zyne'
wettige erfgenaamen en nedergaande kinders , en de?> zeiver erfrenaa-men, mannen en vrouwen, willen aanneemen in daadelyke Ridderor-
are, haaren rang hebbende in de tornooyfpeelen van.deeze onze rykenen vorjtendommen : gelyk wy ook met goede kennis , en uit kracht van
dezen open brief, den voornoemden Mc hiel de Ruiter , met zyne wet-
tige^ erfgenaamen

, in nedergaande linie , van beiderley ^eflachten f t**ft
by t genootJchap \, en de broederfchap | van deezen onzen a<feldom * Colle-

voegen, vergezelfchappen en gelykfiellen , in diervoege eninzulkenver-ïZ)etM
Jtande

,
als of de zelve van hunne voorouderen, zoo van vaderlyke alsvan moederlyke zyde

, in beide de linien
, wettelyk edelluiden waarengebooren: ende hun alle weldaaden*

3 voorrechten], eere
, waardivhrden

, voordeden % en uitfleekentheden I »W/, L*>. *L r l g Êenef"*>

Ende tot meerder geloofwaardigheit en gedachteniffe van LZonZe%Z'"li
-

klaarder L,h thken tht J E*e f dat ,Mn "deldomte
luiden altydl geïrulkt W, "rT^**' °'» *^
boven is ifgelah : ie^i eJTp,^fi^Je^ het hi*
hebbende fan de reehtertl e nll l ™S verdeelt t- +

ruiter, mèt ofireheve,xreehtèrl * bovenP™re„deel
, een volharnaft

<""

tePan; i„ Srff"^'!^ 1 U'tW°%e* **>«*de dreigende

onder tóJfflTf*' ee„ kanon bleekgeelvan kleur , endaar

roodt v di> en dat 'J
deJmker ^de een «* '»«•

™ldt Ende aldtll, "u" Adm^aalfi^ in een beemelblaau

deexe~ZnJ, * **" ** Wetti&e erfgenaamen met

van onxr _
vereieren, verheffen, vereeren en in den ram

flaan dat de ?1^ 1°°* ^ miWeljk Peüen : en verder t0e&~
moeijenü Zii 11p,7

zoodaam&e eere en waardigheden zonder eenke

ven in deezenbrfeT^ ? *" *** ade^k fchildt en wâ *>
hier *°-

zen open brief
tf&emaalt , moogen voeren. 'T wélk wy door dee-

ze«el beveftiiht *
°*l

f,
e hmdt ondertekent ,

en. met ons Koningklyk
* m»** aan allen hebben willen bekent maaken. Gedaan in

6nze



iltf HET LEVEN VAN DEN
1660. onze Koningklyke ftadt Koppenhagen den eerfte van ^Auguftus in den

jaare mdclx.

FRIDERICH.
Op het bevel

T. V. LENTEN.
Onder aan H parkement hing , aan eenzyde Jhoer, desKoninghs ze-

gel
, wapenenzyner ryken en vorftendommen , in rooden wajfche.

Dit was de brief des adeldoms : doch gelyk d'ouden plaghten te zeg-

gen , dat de deught eere baardt , zoo hadt ook de Ruiters adeldom een

vroeger en hooger oorfprongh dan 'tverleenen van dien brief. Hy hadt

nu in zoo veele toghten , door zoo veele heldendaaden en deughdelykc

werken , zynen eedelen aardt getoont , en nu betuigde de Koninghlyke
verklaaring dat hy den tytel van eedel met recht verdiende. 'S daaghs tc

vooren fchreefook zyn Majefteit van Denemarken een' brief in de Hoogh-
duitfche taaie aan,de Heeren Staaten , in welken hy zyne dankbaarheit

over den trouhertigen byftandt van den Staat , en zyn genoegen over

'tloflelyk bedryf van de Ruiter met 'sLandts vloot, op deeze wyze tc

kennen gaf.

Briefdes Wy Frederik de derde , door Godts genaade Koningk van eDenemar-

fan°De
8
ne
^r^en »

Noorweegen , en der Wandalen en Gothen , Hartogh van Slees*

marken aan wyk , Hoïftein , Stormaaren en
cDitmarfchen , Graafvan Oldenburgh

Genwaaf *
en

cDelmenhorft , doen kondt den Hoogenen Moogende Heeren Generaal

der vereenighde Nederlanden , dat uw Hooghmoogentheeden in deeze

lejie beroerten , die ons en onzen Ryken zoo onvermoedelyk zyn overge-

koomen , ons met hunne aanzienlyke krygsvloote {onder Hgebiedt en be-

leidt van den eedelen , manhaften , onzen lieven bezonderen Michiel

de Ruiter , Viceadmiraal van d'Edle Grootmoogende Heeren Staaten
van Hollandt en Weftvriejlandt) tot nu toe getrouwelyk ter zee hebben
willen byftandt doen , en ontzetten : daar voor bevinden wy ónsjegens
hen tot dankbaarheit verplicht. Gelyk nu de flraksgemelde Viceadmi-
raal zich , geduarende den tydt van zyn verblyf op onze kuften en ftroo-

t Aihen. men %

'm verfcheide bedryven \ en hooft trêfens , dermaate kloekelyk en

dapper tegen den vyandt en des zelfs vlooten heeft gequeeten , dat hem
derweegen zonderlinge lof toekomt : alzoo kommen wy niet naalaaten*
tot meerder betuiging van ons zonderling genoegen , uw Hooghmoogent-
heden daar van zoo veel te meer , mitsdeezen, te verzekeren. Wy zul-

len ook fleedts trachten den getrouwen byftandt en hulpe , ons hier door

beweezen , vrundtnabuurlyk ferkennen. Hier mede beveelen wy
Hooghmogentheeden in d'alregeerende befcherminge des almaghtigeft

Godts , en blyven hun met vrundtnabuurlyke goedtwiUight-it fteedts toe'

it jut.
gedaan. Gegeven op onze Koningklyke verblyfplaats en Slot te Koppen*

10 hagen. Deezen 31 van Julius , 1660.

Was onderteekenc

FRIDERICH.
Detioot Den dertienden van Auguftus zeilde de Hollandtfche vloot met d&

KtV

c

a

"h
daSh van Koppenhagen naar de Sondt. Maar de Ruiter, die alom-,

senSh" 't behoorde,, zyn affcheidc hadt genoomen , werdt van den Koning, u*
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ren hertelyke genegentheit , tot op den middagli opgehouden : toen i6óö.
ging hy met den Kapitein Schey onder zeil, en werdt van de ftadt met
ettelyke eerfchooten vereert. Hy quam tegens den avondt voor Elze-
neur by de vloot, daar hy tot den vyftienden, door tegenwindt , bleef
leggen. Toen ging men onder zeil en liep gezaamentlyk door de Sondt. zdirdoor
Men vereerde het kafteel Kroonenburg met twaalf fchooten , daar met dcSondt -

gelyk getal op werdt geantwoordt. De Gezant Vogelzang bleef noch
'

s ^'
cenigen tydt te Koppenhagen en zagh daar eerlang een wonderlyke $zieAit*
verandering van zaaken: te weetcn, dat de Koning, die weinig tydts ge- ^emA^
leden op het punt hadt geftaan om 'tryk te verliezen, tot veel grooter \\t g"

5

'.

rtiaght dan zyne voorzaaten hadden , werdt verheven : toen de kroon ,
* *7 0**»

te vooren verkiesbaar , aan hem en zyne naakoomelingen vry en erfïc- m* x ?'<tjl\
lyk werdt opgedraagen , en hem desweegen den eed van getrouheit ge- 57 r.. '«J

"

daan*. De Ruiter hadt met de vloot opdet'huisreizeveelongeftaadigen /^jj**
ongeftuimig weder met tegenwindt. Den zeventienden der maandtquam komiby

4

hy tuttellen Anout en Lefou , of Laflöe , twee bekende eilanden , die ,

L' f" a
\

met veele vuile dwaalgronden , drooghten, of fchorre en fteile zanden ziej.i."

omringt
, voor de Zeeluiden zoo gevaarlyk en fchaadelyk zyn , dat ze met Jj£

Niding
, een ander eilandt , oorzaak gaven tot dit oudt fpreekwoordc ,

'71 °°

9föa$cn H$ maniu* Stuurman mcfcnwrbt elfct
Het rif , zandt of drooghte van Lefou ftrekt zich wel twee mylen vari

't landt af. De Ruiters fchip verviel ter middernacht op of ontrent die
drooghte, op vierdehalf vaam, jaa op twintig voet waaters ; zoo dat
het fchip tot tvveemaalen toe op den grondt (tiet, maar men kreeg het
voor windt om

,
en zeilde Ooftzuidtooft aan , tot dat men dieper waa-

ter vondt. Doch eer de dagh aanbrak werdt uit twee fcheepen fchoot
op fchoot gefchooten, tot centeeken van noodt. Zy zaaten beide op de
drooghte valt: maar'teene, een koopvaarder , raakte ftraks weer los

:

'tander was het oorlogfchip van den Kapitein de Klerkuitde Maas, ge-,
noemt Prins Maurits, dat met den dagh eens vlot werdt, maar raakte Hetf^
itraks weer vait

,
met groot gevaar van fchipbreuk. Hier op quamen ai M**f»*

de fcheepen der vlcote, op de Ruiters fein , ten anker. Hy zondt het2ï?
galjoot

>
dat oy de vloot was , met al de boots om de Klerk te hel-R roiwltvaft5 '

pen. Zy waaren dien gantfehen dagh f en den volgenden bezich om'tomioftenK hip van d ingefcheepte foidaaten
, (die op de vloot werden verdeelt) en -ketavan tgefchut, fcherp, kruidt en lyftoght t'ontlaften : en toen?SSftj j

btiiSL*
vo" dcfltcrzelf

>

aa
"

deKlerks boordt
'

kree7 o! 1'
1

d
°°/ ?™ V^dyk met groote moeite weer vlot

1

kreeg. Op dien zeiven dagh wetdt al de ballaft met hetgefchut en watdaanmeer uit was gelolt
, weer in >t fchip, dat men byna^or verboren£Udt overgezet Doch dit gaf vetl verlet in 't vorderen der reize.

Den achtentwintighftcn der maandt quam de vloot , die meelt altydc te- *g«^rt
genwindthadt, met ftyvc koelte

, ontrent het Jutfche rif- en de Ruiter,
wectende dat de fcheepen met veel volks (door de meenighte der fofc

Ivfr^II i

aare
/?

beZCt
' cndatdc ^efte gebrek van bier, waater, en Gcbrek

vv^rn
be
ê?ücn tc krygen

. liet door 't galjoot (dewyl de tydt en 't van ïyWht

dat elT'T
Cn

i

kfySsraadc te beroepen) al dc KapiteiiJen aanzeggen,
indcYloo <-

rikamW
WCg 1 kon vorderen, zyn beft zou doen 0111 ,

zonder naa

no(X
Wach

.

ten
• voort te koomen. Dit bevel was ten hooghften

k*k™5&
* ant cc«]ge fcheepen waaren byna ten einde van alle levens-

behoefte
'

£
n
f
andcr« hadden niet of weinig over om hen te helpen. De

iy
'
m* Ee Kom*
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1660. Kommandeur de Wildt raakte met acht fcheepen den tweeden van Sep-

tember binnen 't Vlie. De Rotterdamfche fcheepen zeilden naar de Maa-

wfbm" ze »
en deZeeufchcnaar Zeelandt. De Ruiter quam den derden der ge-

nen 'tviic. melde maande binnen 't Vlie , een jaar , drie maanden en veertien daa-
gen naa dat hy uit Texel in zee liep. Doch toen hy behouden fcheen
verviel hy in 't groorfte gevaar. Uit het Vlie naar Amfterdam zeilende,

êïzmtt-
wcrdt llec fcmP» dat hem voerde, op de Zuiderzee, door eenigh vaar-

zeeover- tuig, overzeilt, en hy ter naamver noodt, door het vatten aan zommi-

«ïnaauwer
gc t0Uwen

» °P een wonderlyke vvyze geberght, hebbende geene andere
noodt gc- gedachten, dan dathy, naa 'tuitftaan van zoo meenighvuldige gevaar-
berght. lykheden, daar 't leven zou hebben gelaaten. Doch de goddelyke voor-

zienigheit heeft hem noch tot grooter zaaken , ten dienft des vaderlandts

,

bewaart en gefpaart. Hy quam behouden by zyne echtgenoot en kinde-
ren t'Amfterdam , Godt dankende voor zyne behoude reize , en voor
de behoeding in dat doodelyk gevaar. Dus liepen de zaaken van het
jaar zeftienhondertentfeftig ten einde. Dan eer wy tot het verhaal der
volgende gefchiedenuTen treeden , ftaat hier in 't verbygaan (om 't ver-
volg der tyden, en 'tzeldtzaam beloop van 'twitfèlbaar geval kortelyk

Herftel- aan te wyzen) iet te melden van de wonderbaare herftelling van zyne

KafelTn Majefteit Karei den tweeden, Koning van Grootbritanje. Met de doodt
tweeden , van Kromwel verftorf zyne maght. Zyn zoon Richard was de man niet

GwoK
an om zicn ^lven in 'tgezagh te handthaven. Eenigen zochten de hekken

tanje. der regeering te veranderen , daar de vrienden des Konings onder roei-

m*xxx'x!~ ^en - Naa vee* twiftens braght de Generaal Monk een vry Parlement
506. il. te weeg. Men begoft alom den Koning opentlyk te begunftigen, en't

585' 585.'
Parlement heeft kortsdaarna, nevens deftadt Londen, met een verklaa-

\ DrcUra- ring f en afkundiging , van herten
, met vreugde en eendraghtelyk er-

"v'crkiaa-
kent

'
dat

'
terftondt naa de doodt Van hunnen laatften Koning Karei ,

de
ring van 't kroon van het Koningkryk van Engelandt , en al de ryken, heerfchap-

en dcSadt
'^en *

€n rechten daar aan behoorende
,
uit aanhangendegeboorterecht ,

Londen!
' wettige en ontwyjfelbaare afdaaling \ , vervielen en quaamen op zyn

iluJL M?fft.
ei* Karfl d™ Zweden

,
als by rechte linie, gerechtelyk en wet

telyk,denaafte erfgenaam van V Konings bloedt: en dat hy was d'on
getwyffelde Koning van Engelandt , Schotlandt

, Vrankryk en Trlandt

Hvwerdt ff™ d" geloofs. dien zy zich zeiven voor eeuwig onderwier
deswege F€n -

De Koning onthieldt zich te dier tydt binnen Breda , en werd

Tu^T
ove' dce^ gelukkige verandering , eerft door Gemaghtigden van hun

staften met
ne H°0g™ogentheden te Breda begroet : daarna ook door Gemagh

gciukvycn. tigden der Heeren Staatcn van Hollandt , met wenfehine van verde

gS ^luk Mendroeghem te Breda d'eereop, dathy 'savondrs hetwoordt
zieAit* of de leuze zou geven , en hy gaf hetwoordt Amfterdam. Dit hielde
zjjmxl. men voor een teeken van dankbaarheit

, wegens de weldaaden, die hy
in zyne ballingfchap tot verfcheide maaien van die ftadt in 'theimelyk

maxt'T
hadt ontfan&cn: bel°opende, zoo men van ter zyde van d'Engclfchen

'
5 7

' zelfs hoorde ,
wel tot honderdtenvyftig duizendt guldens. Men hoor-

de toen zyn Majefteit op de gelukwenfching van de Gemaghtigden der

tu|mgv
C

a"n
Hecren Staaten Generaal °nder anderen zeggen, Ik bemin deeze Refu-

cenegent- blyk , niet alleen om dat de Trincejfe , myne znfter , en de Trins vatt

i
c

aat°
tdcn Oranje, myn neef, twee ferfoonen die ik zeer genegen ben, daar woo-

zieAn^. nen : maar ook door belang \ van ftaat , voor de welftandt van myne

TsV.

1
"* 588

' koningkryken , en door een krachtige neiging die ik heb ombaargoedt te

n»ferefi. doen. Myne Heeren, ik bemin waarlykdeezeTrovincien
, jaa zoozeer*
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• dat ik my des zou belgen

, indien ze aan eenig ander Vorft een irooter
deel m haare vnendtjchap zouden geven, dan aanmy: Rovende, dat

tZTJr 6enf ande/ Vörfi daarM 'Mor te hebben, dewylik

en cerni" v

la

i

tC^ gaven
'
dat

-
de Staat SeneSc» wasomccn naauen eeuwig verbondt met zyne Majefteit te maaken

, gaf hy tot ant-woordt
,
'Dat niet een van de Koningen , zyne voorzaatent, zoo zroote

genegentheit tot hunne Republyk hadt gehadt , als men altoos £ hemzoude vmden.. Aan de Gemaghtigden der Heeren Staaten van Hol
landt toonde hy, in d'antwoorde op hunne gelukwenfching

, geen min-der hertelykheit en gunft, zeggende, dat hy altydt een byzondere vene-
gentheit tot die vanHollandt gehadt haddei zoo ter zaakevan detwee
ueve panden ; zyne zitfer en neef, die zy in hunne bewaaring hadden,
ais door een verborge beweeging , en door groot belang van Jtaat. Hy
quani daarna

,
op de noodiging der Heeren Staaten van Hollandt , in

Haage, om van Schevening (daar d'Engelfche vloot , onder 't bevel
van Montagu, meteenige Gemaghtigden van 't Parlement, enderftadt
Londen, wasgekoomen, om hem afte haaien) t'fchcep te gaan T'zyner
aankoomfte

, en geduurende zyn verblyf in Hollandt , werdt hy van
uinne Ed Groot. Moog. met zoodaanig bewys van eere , nevens zyiie
broeders, de Hartoogen van Jork en Glochefter, .op hunne korten ge-
herberght, onthaalt, en gefefteert, dat miflehien nooit Koning in eeni-
gen vryen Staat met koftelyker of koningklyker onthaal was vereertOok toonde zyn Majefteit groot genoegen

, en betuigde met heufchewoorden
,
dat hy voornecmens was een eeuwige en onverbreekekke vriendt

fihj met die van Hollandt, en den gantjthen Staat te hou^oX
verzoekende, eerft aan hunne Hoog. Moog. en daarna aan hunn EdGroot Moog. dat ze V belang van de Trmcejfe weduwe val Oranje'zyne zt^ er en denTrms

, zynen neef, zlden ter herten Z7ZnZyne Majefteit werdt ook te dier tydtdoor de Gezanten van veSe
^ KdZCr

' r ^^^«gvanhunne yr^dSSde gelukkige verandering zynerzaaken beboer TV r^™„ 1 j

beide de Huizen^^^I^Zt^TiuA^fax wel eer Krygsoverfte van 'tvyandtlyk Parlement aulltn 1den Komngdeemoedelykeerbewyzen, met hoog™" ui2X v?„gehoorzaamheitengetrouheif voorts vcrzoekenT f
8 vanhunne

in zyn koningkryk zou^„1^1, '
hv '

ten eerften

zonder eenige%oorw^rde T->„
'

de" fchcP«r 7»" voorvaderen,

zoude vereeren on l r T ko» «genwoordigheit

«e ftad7onthié den
P veel\u.theemfche volken, als zieh inU-

den totzvn ne 1' 8 T m°ghtCn Zy" va»^«bieding die ze had-

woo dt was
Pff? ' ?f fneSentheic tot 4'nen dienft! Zyn ant-

WeZnZ'f i

hy
,?

e iMkte ™°r bu'»,e &»ede wil , daar Êy heer-»ST t mtf"Tn •'

,

m dat het hem bedroefde daihy hun

die reixè È£ Tl?™' dewyl hy geen minder genegentheit hadt tot

hunne ftadtte fereH van A™fierdam begeerte toonden om hem%
diezehemtoednZ'' V"der verzekerende

,
dat hy dt

' vriendtfehaf

,

ook met ee\ukw£2i'
e
-
eU™'$ zou&eJach'$ Z>"ie MaJefteit Werdt

der vereenisdc landrW
gen beg

~et door *, 1,
.
00Se ^Ptgenootfchappen

6 «naticüappea 0e Koning dee , nevens zyne broeders
Ee 1

en

2yn betui-

ging aan die
van Hól-
lande,

Hy vv'ordt

in Hol-
landt , voor
zyn vertrek

naar Enge-'

landt, ko-
ningkjyk

onthaalt.

Zie Aitz^e «•

maxi. 6ot<

601.604.

ww xl. 599^
601.

En door
verfcheidc

Gezanteu

begroet:

De Ge-
maghtigden
van 't Parle-

ment en det

ftadt Lon-
den koo-
men by den!

Koning.
Hun ver-

zoek.

Verzoclg

der ftadc

Amfter-
dam.

DcsKo-
nings ant-

woordt.
Zie AtttJt*

maxi.,
594j
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itftfo. en andere Grooten, den Gezant van Spanje Don Eftevan de Gamarra

dMG^nt (die liem en Z^nC broec*ers
'
geurende zyneballingfchap

,
groote ge-

va" Spanje, negentheit hadt betoont) d'eere , dat hy op zekeren dagh f hem 's avondts
tz?/«». t'zynen huize vergafte, daarhy met zyn gevolg-Koningklyk werdt ont-

Douw^ng
naa^- Hier zagh men ter middernacht den Heer Douwning (die te vooren

zyncgc- de zaaken van Kromwel by de Heeren Staaten hadt waargenoomen ) in
naadc. de zaal verfchynen, met brieven van voorfchryven van den Generaal

Monk; diehyzyne Majefteit overleverde, verzoekende met ootmoedt
vergiffenis van 't geen voorby was : ook nam de Koning hem niet alleen

aan in genade , maar floeg hem korts daarna Ridder. Op dien zeiven dagh

en 's daags te vooren , ook op den volgenden dagh , een Sondagh , heeft by,

Geneed naa 't pleegen van den godtsdienft , veele menfehen , die met het Konings-
het Ko- zeer werden gequelt, aangeraakt, en geneezenf . Ter zeiver tydt had-

t "z^Ait-
^en ^€ Heeren Staaten van Hollandt in 't huis van Prins Maurits , daar

de Koning zyn verblyf hadt, eenmaaltydt laaten bereiden, daar ze zyn
5

Wordt
7
van

Majefteit 's avondts meê onthaalden, die zoo koftelyk en heerlykwas,

de sraaten dat hy 's anderendaags betuigde , dat hy onder alle de maaltyden , die men

hndïmlt
herH

'
zo° *n Vranfiryk, Spanje, in Hooghduitslandt enm Rederlandt *

een ko- daar men hem koftelyk hadt onthaalt , hadt gegeven, niet eengezien had-

mafu'dc
0 ^ een*&zms te wrgelyken was met de maaitydt daar hem de Hee-

Omhaalt! ren Staaten van Hollandt
3s daags te vooren meê hadden vereert. Den

zieAtt^e- eerften van Junius nam zyn Majefteit, eerft in de vergadering van hunne
«mxl. 597.

j_[00gm00gent[iecien ^ en daarna ter vergadering van Hollandt, met heu-
^«^yn fche dankzegging, en betuiging van genegentheit, zyn affcheidt. Op den

hunne
va

" dagh van zyn vertrek, den tweeden der maandt
,

quaamen de Heeren

^Tde
0 Staaten van Hollandt hem 's morgens geluk op de reis wenfehen : hem ge-

al ook vin' zaamentlyk , ,
toen hy met zyn gezelfchap te paarde ging zitten, met ka-

de Sraaten roflèn uitgelei doende totSchevening toe, daar zy door den mondt van

X?01" <*en Raadtpenfionaris hem voor 't left alle voorfpoedt wenfehren
, laaten-

de eenige Gemaghtigden om hem tot in hetfehip te geleiden. Toen e;ing

trek"
vcr" ^ '

onc* eir r l°"en van vee l gefchuts en musketten
,
en in 't aahfehouwenU

liun. van een ongelooffelyk getal van menfehen , van alle kanten op de dui-
nen en 't ftrandt byeengekoomen

, tfcheep. In dit affcheiden , en zelf
toen zyn Majefleitin 't Koningklyke fchip, (weleer Nasby en daarna de

• Koningklyke Karei genoemt) dat tachtig metaale ftukken gefchuts voerde

,

was overgegaan
, betoonde hy groote beleeftheit aan de Heeren van Hol-

landt, hen minnelyk bedankende , met nieuwe betuiginge van geneegent-
heit en vriendtfehap. Voor zyn vertrek beflooten de Heeren Staaten van
Hollandt , den Hartog van Jork met tfeftigduizendt guldens te veree-

maxu%'. ren *
Tot ^onkoften zoo van des Konings vrye herberging \ en onthaal

$ Defroye- 111 Hollandt
, als van gefchenken aan zyn Majefteit en zyn broeders te

Zuïeml'
^oen »

werden by de Heeren Staaten van Hollandt zes tonnen goudts

xi.X™ gefchikt ; behalven hun aandeel in drie tonnen goudts by de Staa-

±ZuAit. ten Generaal tot zyn onthaal , eer hy op den Hollandrfchen boodefl*

quam, van hunnent weege gedaan. De Heeren Staaten vertrouden en ver-

hoopten , dat ze nu met dien Koning in een vafte vreede en naauwe vriend"

fcjiap zouden leven. Maar de tydt heeft daarna
, t'hunner droefTenilTe

geleerdt, hoeydel hunne hoope was , en hoe veranderlyk de menfeh

tyke zaaken zyn , toen men de gunft in ongunft, en de vriendtfehap i*

vyandtfehap zagh veranderen :
waar door de Ruiter , in de volgende vj*

den , verfcheide gelegentheden voorquaamen
, om zyne dapperheit te bc

toonen, en het vaderlandt met heldendaaden te verdeedigen. .

x>cmx 587.
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VAN DEN HEERE
MIC HIEL DE RUITER,

Hartog , Ridder &c. L* Admiraal Generaal van
Hollandt en Weftvrieflandt.

VYFDÈ BOEK.
E Heeren Staaten der vercenigde Nederlanden , weetert*

de wat 's Landts ingezetenen aan 't beveiligen van de
Straat en der Middelandtfche zee (daar men den han-
del dreefop Spanje , Sicilië , Italië , de Griekfche eilan-

den
, Smirna, Alexandrie, en andere havens onder 't fccHeerett

gebiedt van den grooten Heer of Keifer van Turkyen )

s^ten be~

i geleegen was : voorts de grootc fchaade die ze leeden Ruiter weêt
door d'Algierfche en andere Turkfchc rooffcheepen

, beflooren in den Xo""
jaare mdclxi den Viceadmiraal weêr met een oorlogsvloot derwaart de Middc-
t.e zenden. Tot dien einde werden t'Amfterdam de volgende fcheeoen ,andtfchc

toegeruft.
v

d£
IC2cu"

{tukken,
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Bevelhebbers. Scheepen.
DeVtceadmiraaldeRuiter. <De Liefde. -
<De Kommandeur defVildt. 3T Geloof. —
Kaf. Willem van der Zaan. Middelburg, m
Jan van Kampen. <De Muiltromf.
Jakob van Meeuwen. T>e Vreede. ~
Hugo van Nyhöf "Doesburg. ' —
fakob Korneliszoon Svoart. Afferen —
AüartMatthyszoon. Rdam , ofde Bul.
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EnnoVoedes Star, de Behoeftfluit degroene Kameel.
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en Zeelandt, daar te verwachten:

en IvcrlTiJV n '

L™dtS ^™^n tegens alle roveryen
en overlaft te befchermen, een waakende ooge op de viiïchery te hou-

ten dienflT°rVS tC vervolgctl •
te bevechten en te veroveren. Hy hadt

ken n,
fcI
\eePen ook e«elykc galjoots, om tot jachten te gebrui-

zen nn
C dc vloot °P vcrfc«eide tyden ,

hierna aan te wy-

dam dr£
me

* ne§en fchcepen verfterkr : te weeten drie van Rotter-

met de Kaft»
Noordth°Uandt

, en drie uit Zeelandt :
van Rotterdam

uit NoordrQ
100

?
Aart V

'

an Nes
' Jan de Liefcle

•
en Marinus de Klerk

;

en de K™SS 1 met den "Viceadmiraal Jan Korneliszoon Meppel,S Ko^elis Jakobszoon de Boer , en Evert Nachtglascn uit Zeelandt met den Kommandeur Kornelis Evertszoon, en de Ka-
Ec 3 pitei-

Lyftdet
ooriog-

fchcepen

ten dien

einde t'Arri-*

fterdam

toegeruft,

Daar nock
andere,

fchcepen

by quaa~
men.



in HET LEVEN VAN DEN
1661. piteinen Adriaan Bankert, en Kornelis Evcrtszoon de Jonge. Tervvyl

De Rdter ^ Viceadmiraal de Ruiter
, volgens zyn laft , ontrent het Üowcrs

ontmoet
, , . n IJ. • „ ^ö

•d'Ooftindi- Zandt kruiite , ontmoette hy den zesentwintighftcn van Junius zeven
fche vloot. Ooftindifche fcheepen , en een Weftindifchvaarder

, verzelt met tien

oorlogfchcepcn
, vyfvan Amfterdam , een uit de Maaze , twee uit Noordt-

holJandt, en twee uit Zeelandt, die naar Hitlandt waaren uitgezonden
om op hen te kruiiïèn, hen op te wachten, te geleiden, en re befchcr-

men. Hy voegde zich by deeze vloot
, by haar blyvende tot dat d'Ooft-

indifche fcheepen , die in Zeelandt en in de Maaze t'huis hoorden
, van

f)Jun. d'Amfterdamlchefcheidden. De Kapitein Pieter van Braakel (telde met

.

zeven oorlogfcheepen, en vier Ooftindifchvaarders , te weeten, 'Twaa-
pen van Amfterdam, Malakka, en Amersfoort voor de kamer van Am-
fterdam , en de Nagelboom voor de kamer van Hoorn , zynen koers

naar'tVlie. De twee Zeeufche oorlogfcheepen biceven by de twee Ooft-

indifchvaarders , die te Middelburg t'huis hoorden, naamelyk, het Hof
van Zeelandt, en 'tfchip Oranje: het Rotterdamfch oorlogfchip geleide

'tfchip de Maaze, dat te Rotterdam moft zyn. De Ruiter zeilde tuf-
• fchen beide, en braght de drie fcheepen , die naar Zeelandt en in de

Maaze wilden , als minft met gelei verzien , een ftuk weeghs bezuiden
19 Ju». Texel. Hy liet te dier tydt den Kapitein van der Zaan , ten opzicht van

zlanwordt cen aanhoudende ziekte, met een galjoot, nevens van Braakel , naaf

omzyne \ Vlie zeilen ; om zich naar Amfterdam te begeven , ophoope vandaar

gezonden. Spoediger zyn gezondtheit te bekoomen , en tot 's Landts dienft weêr
bequaam te worden. Ook bleef hy niet lang uit devloote. Denvolgcn-

30 ju», den dagh quam de Ruiter buiten Texel voor het Spanjaardts gat ten an-

ker. Hier verftondt hy dat de Gemaghtigden van den Raadt ter Admi-
raliteit met hun jacht in Texel waaren , en kreeg laft dat hy met de

kmtSSi fcheepen binnen Texel zou koomen i daar hy ten zeiven daage f in liep.

in Texel. Toen ontfing hy ordre om zich op 'r fpoedighftc naar de Middellandt-
1 10 ju». fcjie zee te begeven 1 ten welken einde hier etlyke fcheepen met lyftöght

,

ïsimmu»,- oorlogsbehoefte' f , en waater gereedt laagen , om de vloot van all

noodwendigheden te verzien. Alles werdt toen fpoedig klaar gemaakt
maar 't liep noch, door tegenwindt of ftilte, tot den zeventienden va

Gaat weêr Tulius aan, eer de vloot t'zee raakte. Zevenentwintig koopvaarders beg~

i«rVA«;c.
y
f
n
f
ch onder haar geldde ' De Viceadmiraal de Ruiter verdeelde daarna J.

i xxjai. de vloot in drien , en gaf elk zyn ordre daar hy zich naar hadt te rich-

Ordrcin ten. Hy zelf zeilde , als Admiraal, met vier oorlogfcheepen voor uit , de
•1 zeilen. Kommandeur de Wildt, 'als Viceadmiraal, met gelyk getal in 'tmidde,

en de Kapitein van der Zaan, als Schoutbynachr , met zyne onderheb-
bende drie oorlogfcheepen hieldt zich achter in de vloot : om alzoo te

beter alle onheilen van vyandtlyke ontmoeting te konnen verhoeden
xïjul Op de Noorder breedtte van zesenveertig graden gekoomen

, beriep d
Viceadmiraal den Krygsraadt en al de Kapiteincn, nevens de Schippe

der koopvaardyfeheepet] , aan zyn boordt , om t'overleggen hoe men zie'

De Ruiter draagenzou in gevalle men d'Engelfche en Tortugeefche fcheepen vo"

vloot mdHe Kadix mognt verneemen
,
die hun 'tinkoomen moghten willen beletten

fmalAtlentwa^ Portugaal , van Engelandt begunftight, was toen noch met Span

d?co

Cl

den jc inoorl°gh- Men beüoot te dier tydt de vloot in drie fmaldeelente ver

t»g5ie*
n

deelen, om eikanderen in noodt byte ftaan: dat de Viceadmiraal de Rui-

denzoüdé ter door de Kapiteinen Ewout Jeroenszoon de Mooy, Jakob vanMecü-
>n gevaiic wen en Jooft Verfchuur :

dat de Kommandeur de Wildt door de Kap*'

™^ek
-tcincn Hugo van Niehof , Aldert Matthyszoon en Jakob Kornet

Swart:
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K^XZkMJC ^pitCi "
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Va" der Zaan
>

a,s Schoutbynacht, door dc i66u

tlÏ&OOBS d
f

,Cder
'
a ' S mcn in Slecht quam, zyncercn

DcKaoitet e„H M ' ^5™ CC" liefbebberdes vaderlands tezyn.

renSÏÏÏXi *?°7
'
Marrev?>* .

en Jakob Andrieszoon Swart vvaa-

P
""ïg^^t^^dykekoopvaardcrsnaarMal-

i r
e P^cn

' Twee daagen daarna quam de Hollandtfche K°«"*>7

Van ÏIZ
%C ChC ^"'^oorlolsfcheepen en twee koopvaarders

Wuard Wvé Pv Ce
5
Cn V0

,

Ctde HuiS H>'de de^ als Admiraal, gSotMuaid Wye als Viccadmiraal, en Willem Fink als Schoutbynacht diè
logs,'hcc'

door den V.ceadmiraal de Ruiter , den Kommandeur de Wildt? en van der TtH
K*t

a 's
.

5,cl,outbynacht, in rang met het ftryken der vlagge, en ette-

m„,
eerIcn°°ten

, werden begroet: daar d'Engelfchen tot dankzeg

Z~Lf t
ee,

;

fcho
J
oten

•
doch zo«d« %ken

, op hebben£^
ij' " 1 >

•
To

,

en
J
zonden d <= drie Hollandtfche Opperhoofden elkeen

[
aan t boordt der gemelde drie Engelfche Bevelhebberen, om henmondcimg te begroeten. D'afgezondenen werden van hun heufchelyk be-

Smr Vi,
Verftondei

V
d« zc »** Lisbon wilden

, en daarna ontrent

a mJn TT!denkrUiirCn
'
om d=» Admiraal Montagu

, die metactaen oorlogsfcheepen en twee branders voor Akiers was, en oponr-

n7r„, r Ve
'
te jachten. Niet lang daarna zaaien de -Hollanders «U»

ontrent Lagos vier fcheepen, daar vier andere fcheep'en ecnich fchurae-
yecht met ueldcn , en dat d'eerfte het op een loopen fteldln. 'Twaa- DcKapi-
ren Jurklchc roovers, daar de Kapireincn Abraham van der Huift v, 'd°™™>

S2 de

„a

v^vtn

f
Ha
rv

e Tlion,as Fab"ciusï„t oP

utd;

feS n *T verftaan, dat voor Kadix geen Eneclfche of

VerfcLr,\\c^ g-J-- g», en

den vervoegen rot voor „fnl, „ " i .
nilcn tc looPen . zou- «ur ',„U

totafbreuk°der Tuto £ft ,J
Van Glbraltar ' om d*ar.

van met daankoomeSe
, "ïe ™ 'f

/

aa™r « veilige»
: met laft

en daar hunne fchee^toD 't^Tkft °A K Kadix tek°°men,
werdt gevolght zonXr g T Kmaaken

- Dees
quam ^KonVmandeut KoSsE^ °eKa Dc

'V?alf̂ dermaa„dt
Bakert en Kornehs Eve°tszoon

d

T™' ^VC>ncn Ad"aa" °»>~
Kadix by devlajw- daar on< t ?l

J u,tZcela»dc gezonden,
Jan de Liefde van Rotte "dam lw " deKaPltci

nc « Aarfvan Nes en
'lclkt'

dat ettelyke fcWnen 1 .

^W*™™- H.er fteldede Ruiter ordre,

'en ondewStó^T^'^ fc,100™aaken, end'ande-

Matthyszoone Vrff De KaPitei"en de Liefde ,
Aldert

ren gezent om J v
dl° de

,

n vierentwintighften van Kadix waa- -

Pen ontrem oLl \lceadm,raal de kuiter, toen hy met etlyke fchee-

bY vier Turken
°P tC zoeken

' raaktcn den vierden dagh
konnen bezeilen' n

Z' verfchcidc fcb-ooten op deeden, zonder die "te

met van derZaan
volSenden dagh, als de Viceadmiraal de Ruiter,

braltar opzeilde ann ^i"
Mecmv'en, van Mallaga naar 'tnaau van Gi-

Pen , eno^'^^{^ L̂^^Z
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1661. voor Algiers was geweeft : en zagh ten zeiven daage den Admiraal

Dc Ruiter Eduard Montagu , Graaf van Sandwich , met twee Konings fcheepen .

J
om

p
by

, cn vier kitfen voor Fuengirola ten anker leggen, daar hy naar toe lave-

fchcn/S- rende, ook zyn anker liet vallen, hem begroetende naar 'tgewoonlyk
miraal gebruik. Daarna zondt de Ruiter zynen Fiskaal Gilbert de Viane aan't

boordt van den Admiraal Montagu, om hemvanzynent weegen te bc-

Laathcm groeten. Hy liet de Ruiter belectdelyk bedanken, met aanbieding van

pSaai via- *lle dienft. Daarna verhaalde hy den Fiskaal zyn wedervaaren voor Al-

nebêgroc- giers , hoe de Turken den vreedehandel met d'Engelfchen hadden afge-
1

Montagu brooken , . den fpot dryvendc met het eerfte verdraghpunt ,
by 'twelk

vethaak zyn gecifclit werdt dat d'Engelfche fchccpcn , wat goederen die ook in had-

rafvóor
3
" ^en ' geen onderzoek zouden onderworpen zyn. Dat ze

,
op 'tleezen

Algiers, van dat punt , den Konful en vyf andere Engelfchen ftraks bevaalen naar

boort tcvaaren, en dat ze zoo haaft niet fcheep waaren, of ze hadden

van alle kanten op de vloot vuur gegeven : waar op eenige fcheepen on-

der zeil gingen , en de ftadt zochten te naaderen , om hun niet fchul-

dig teblyven: maar dat de Mooren toen zoo fel fchootcn, dat d'Engel-

fchen moften afwyken. Dat ze daarna met hunne branders onder de

Turkfche fcheepen meenden te koomen ; doch dat de Mooren zich daar

tekens met maften , reën , en keetens aan een gefchaakelt
,
zoodaanig

hadden verzien , dat ze vruchteloos, met verlies van veel volks, had-

den moeten afwenden. Dat ze gróote fchaadc aan maften en rondthout

hadden geleeden: zoo dat eenige fcheepen naar Lisbon moften, om te

vermaften. Dat de Viceadmiraal Laufon noch met tien fcheepen voor

*iot«g. Algiers was gebleven. Ter zeiver tydt ontfing de Heer de Ruiter brie-

ven uit het vaderlandt, met fchrifteiyke ordre van hunne Hoog.Moog.

cn deRaaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam, den achtften en negenden

Laft aan van Auguftus geteekent , hem beveelende, dat hy alle vlyt zoude aan*
de Ruiter Wenden om de zilvre 'vloot , die uit Wefiindie werdt -verwacht , te be-

SrS?aadc' jegenen , in behonde haven te geleiden , en tegens alle en eenyder , die

hct'bcjege-
' dezelve zoude willen befchaadigen, zonder onderfcheidt , 'tzywie, of

Scn'cnbc-" van waar de zelve moghten zyn , te befchermen : dat hy, om zulks te

dwzïïvcrc
beter te konnen doen , met den Hartoge de Medina Celi in 't heimelyk

viootè/ verflandt zou houden , over de tydt en plaats daar de gemelde vloot zo#
konnen bejegent worden , om te konnen dienen tot narichting. Voorts ,

dat hy van deeze geheime ordre aan niemant kennis zoude geven , dat*

aan den Viceadmiraal Meppel, enden Kommandeurs Komelis Everts-

zoon en de JVildt , onder beiofte van
y

tby zich ie houden op deneedtbj

hen aan 't Landt gedaan. De Viceadmiraal de Ruiter quamdaaropdefl

vyfden van September , met zyn byhebbende fcheepen , weèr voor Kadi*»

en voer terftondt naar de ftadt Puerto of Haven van Sinte Maria , ofl*

daar met den Hartogh van Medina Celi ,
aangaande de zilvre vloot, £e

fpreeken. Dc Hartogh zeide , uit brieven van zynMajefteit van Spanje»

zyn ordre verftaan te hebben , en gaf hem een beflooten brief , waar &
gemeldt werdt waar hy de verwachte vloot zou konnen bejegenen , met

laft van den brief niet te openen, voor dat hy , met zyne vloot, on-

trent de Kaap of uithoek van Sinte Maria ,
by de Zuidtkuft van Pot'

Meppei tugaal , zou zyn gekoomen. De Viceadmiraal Meppel , met de Kapitej'

tc nen Kornelis Jakobs de Boer en Evert Nachtglas
, wegens d'Admirali'

'
' tcit inNoordthollandt naar devlagh van den Viceadmiraal afgezonden»

quaamen den vierden in de Baay van Kadix. De Nederlandtfche oor-

logsvloot was nu ftsrk zeventien oorlogsfcheepen
, die door ordre v*jj
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den Viceadmiraal de Ruiter en zyn' Krygsraadt in vier fmaldeeleh werdt
verdeelt , in manierc als volght

:

t De Viceadmiraal de Ruiter. 'Tfchip De Liefde. Verdeding

VanderZaan. Middelburg. tSct
jan van Kampen. De Muykromp* vtóotc.

Jakob van Meeuwen. De Vreede.

Jooft Verfchuur. De Starre.

T I
. De ViceadmiraalMeppel. TVeftvrieftandt.

Aart van Nes. Trinfes Louife.

Komells Jakobszoon de Boer. De HollandtfcheTuin.

Everf Nachtglas. T iVaapen van Alkmaar.
III. De Schoutbynacht Kornelü Evertfz. Vlijfingen.

Kapitein Adriaan Bankert. Ter Veere.

Kornelü Evertszoon de Jonge. Delft.

Jan de Liefde. Deftadt Vitrecht.
I V. De Kommandeur de Wildt. "T Geloof

Kapitein Hugo van Niehof Doesburg.
Jakob Korneliszoon Swart . t^Afperen .

Aldert Matthyszoon. ÊdamofdeBuL
By deeze fcheepen voegden zich de Kapiteinen Abraham van der

Huift, Ewout Jeroenszoon de Mooy , Ysbrandt de Vries , Jan de Haan,
en Thomas Fabricius

,
diegefchiktwaaren om 't verwachte zilver , voor

zoo veel het in Nederlandt' t'huis hoorde , derwaart te geleiden. Den acht-
ften der maandt vertrok de Nederlandtfche vloot (behalven de fchcepcn
Van Meppel, de Boer en Nachtglas , die nocli moften vertoeven om
fchoon te maaken) uit de baay van Kadix , om op de zilvre vloot tc
kruiden, waar toe de noodige ordre werdt geftelt. Dan beweften de ^rh^kaap van Sinte Maria koomeride, vondt dc Kapitein de Haan een En- fcheepken

plich fcheepken
,
genocmt de Duif

, dryven, zonder volk. Doch men 2°Ild7°,Is

hadt
:

het te vooren tweemaal zien wenden : waar uit men vermoedde , ^V"'
dat d Engelfche Schipper, op het naajaagen van de Haan

, zyn fcheep-
Kcn

,
hem voor een Turk aanziende , hadt verhaten. De Viceadmiraal De Ruiters

de Ruiter zyn' Krygsraadt by een roepende
, verftondt dat men 't fcheep- EST*ken door de Haan naar Kadix behoorde te zenden; op dat het weer a-ui »ouwher-

den rechten eigenaar moght werden gelevert: oordeelende dat de Chri- Sftta?fte yke medoogentheit dit behulp vereifchte; om dat het verlaaten van

ten en," ï°Y/^"^%ne oorlogfchcepcn
, die Turken zoch- 3SRLten er

i
van den Schipper voor Turken waaren aangezien, was veroor- ^ren.

dTnLrrï
0

!

^° lwerdt Soedtgevonden. Daarna kreeg hy bericht hoed Engelfche Schipper met zyn boot en volk tot Ayamonte was aangeko-men, en iiet hemftraks met een' brief weeten, dat hy ten eerften naar
ivadix zou reizen

, om daar zyn fcheepken kofteloos en fchaadeloos
t aanvaarden. Doch zes daagen daarna quamde gemelde Schipper, ge-

teTT
J*? St°°k

'
nCVCns Zvn Volk

'
mec een SPaanfche bark aan de Rui-

Vinrr°
eggende, dat hy op denachtften deezes by de kaap Sint

uit he
me

n
den Engelfchen Admiraal Möntagu hadt gefprooken

, en

d'FnaÏÏn
dat hv zich voor de Turken hadt te wachten; naadien

wine e T hun inoorlogh waaren: en dat hy door die waarfchou-

hiAt LZlï
nC tC sroote vreeze

. 2Yn fcheepken zoo rydelyk en te vroegMat verlaaten
: Verzoekende de Ruiters voorfchryven om 't fcheepken

,

met zyn ïaactmg
,
met meerder zekerheit te konnen eifchen. Dit werdtV

'
Boek

' Ff ter.
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1661. terftondt ingewillight , en brieven naarKadix afgezonden, met lalt aan

den Viceadmiraal Meppcl , en aan twee Nederlandtfche koopluiden , aan

wien het fcheepken was verfchreeven , dat ze 't zelve onbefchaadight

,

zonder daar van eenigh berghloon te genieten , aan den Schipper zouden

28 Sep. overgeven. Daarna quam de Viceadmiraal Meppcl , met de Kapiteinen

kïïfmit
^e ^oer ' en Nachtglas , ontrent de kaap van Sinte Maria by de vlagge

:

driïïclïc" 200 dat de vloot, met de fcheepen van Van der Huift , de Mooy , de Vries,

Ruiter

de ^c ^aan ' en Fabricius , toen fterk was twee-entwintig fcheepen van oor-

Dicopde l°gh- OndertulTchen hadt de Ruiter, met zyne fcheepen op behoorlykc

MVCT
Vl

°f
t wydtte van eikanderen verfpreidt , etlyke weeken , volgens het fchrifte-

kruift.

$

lyk bericht van den Hartogh van Medina Celi , op de zilvre vloot , tuf-

fchen de kaap van Sint Vincent en de kaap van Sinte Maria gekruift:

tien , twaalf , vyftien en twintigh mylen zuidelyk aan , zonder die te

Tyding konnen aantreffen. Maar den tweeden van O&ober verftondt hy uit elf

vrevioot

1 Fran ĉne fcheepen , die , van Kadix koomende , hem by de kaap van

Sint Vincent bejegenden , dat de lang verwachte Spaanfche galjoenen , den

vyftienden der verleede maandt in de haven van Korunna , een ftadt in

Gallicie , waaren gekoomen , en dat zevenentwintig Nederlandtfche

koopvaardyfehcepen , die derwaarts wilden gaan , ontrent acht of tien

mylen Ooftwaart van hun waaren. Op die tyding heeft de Viceadmi-

Ordreby raai terftondt met zyn Krygsraadt beflooten , dat de Schoutbynacht

deswngaan- van^ Zaan » cn ^e Kapiteinen van Meeuwen , Swart en Verfchuur

degeftcir. aanftondts zouden zeil maaken om de koopvaarders t'ontmoeten : dat

ook de Kapiteinen van der Huift en de Haan , als de beft bezeilfte fchee-

pen hebbende , voor uit zouden zeilen, en dat ze, by de Nederlandtfche

koopvaarders koomende , alle de Nederlandtfche koopluiden , daar toe

genegen , zouden overneemen , en met hun naar de Corunna zeilen t

ten fpoedighfte dat ze zouden konnen ; om in tydts, en voor alle ande-

ren . by de galjoenen te zyn , en ook de Franfche fcheepen , ftraks ge-

meldt, die derwaarts wilden, waar 'tmoogelyk voor te koomen. Daar-
na gingen de Nederlandtfche Spaanfchvaarders met veel zilvers naar 't

vaderlandt , onder 't geleide van de vyf oorlogfcheepen
, boven gemeldt f

,

die zich nu eenigen tydt onder de Ruiters vlagge hadden onthouden. Den

k^mfwee"
v^cn van 0dober

<l
uam de Viceadmiraal de Ruiter met acht fcheepen

teKadixom weer in de baay van Kadix ; daar de Viceadmiraal Meppel , deKomman-
Z
en fetoon

dcUr de Wildt
•
en de KaPitcinen van dcr Zaan

>
Swart en Verfchuur daaghs

umLkcn te vooren waaren aangekoomen. Hier werden de fcheepen op nieuvV

"oTwcn
^oonSemaakt, cnvanwaater, lyftoght en andere noodtzaakelykhe-

d.ghedTrT ^en »
voor den rydt van vier maanden, verzien. Dit koftte ontrent acht

tc voorzien, daagen tydts eer de Ruiter weer met zyn fcheepen in zee raakte : met
Zeilt wcêr meening om kruidende Straatwaart in te zeilen , en de Turkfche roovers

straatwaart
te zocken. Hy beval den Kommandeur de Wildt , met de Kapi-

teinen Niehof, Swart, en Aldert Matthyszoon, voor uit naar Mallag*

te zeilen, daar eehige lyftoght (die men daar tevooren hadt gebraght)

in te neemen , en hem dan al kruiffende ontrent de kaap van Molina iö

jfoéfd. te wachten. Den negentienden quam de Wildt met zyne fcheepen on-

on'nSef' trcnt Molina by vyf Engelfche Konings fcheepen
, daar onder een wa$

vyfEngei- die de vlagge van boven voerde , waar op de Wildt en de zynen naaf

ntgsïhec- gewoonte hunne vlaggen ftreeken, en hun met etlyke eerfchooten ver-

pen, met wellekoomdcn : daar d'Engelfchen hen met gelyk getal van fchoote

begroCT£ voor bedankten, zonder hunne vlaggen te roeren. Des anderendaagh
10 °*i.* quam de Viceadmiraal de Ruiter ontrent de kaap van Molina, daarhy*

de
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de Kapitcinen Verburg cnSchcy met acht koopvaardyfcheepen , dicvan i66i>
Smirna en andere piaatzen quaamcn, en naar Amfterdam wilden , ont-
moette Hy zeilde voort naar de teede van Mallaga, om daar lyftogbt
van landt te haaien. De Wildt quam met de zyncn op de zelve reede De Ruiter

by hem ten anker. Hier vondt de Ruiter den Engelfchcn Viccadmiraal
Jonan Laufon niet vier Konings fchccpcn : cnmen zaghd'Oppcrhoofden daarbjUa
van de Ncdcrlandtfchc en Engelfchc fchccpcn eikanderen met verfchei- l°&f

hlü

de eerfchooten begroeten. Laufon zondt zyncn Schoutbynacht aan de aSffim
Kuiters boordt

,
om hem. te groeten en tc vcrweÜekoomen : en de Rui-

Laul011

ter zondt den Kommandeur Kornelis Evcrtszoon, om Laufon met ge- "ondalin-
lyke belceftheit te bejegenen. Dit gefchiedde met groot betoog van gene- ^bcieeft-

genthcit ter weder zyde. Ook verzocht Laufon het Nedetiandtfch fein SS?
4

te weeten, om eikanderen by dagh en nacht , in 't vervolgen der Tur- toooc -

ken, te konnen kennen. Doch of dit verzoek vverdt ingewillight ismy
met geblceken. Korts daarna ging de Viccadmiraal de Ruiter met zyne De Ruiter
vloot van zeventien fcheepen, in drie fmaldeclcn verdeelt, met de be- Rwwcér
hoeftfluit de Groene Kameel, weer van Mallaga t'zeil , en deê groote
neerltigheit, met de zee te kruiflen , om eenige Turkfche roovers t'ach- tekruifièo.

terhaalen of te bezetten. Hy kreeg bericht , dat drie Turken teeens twee j&XL
Hoiiandtfche koopvaardyfeheepen

,
( 't cene genoemt JofTrou Anna

,
ge- ding van

monteert met dertig ftukken en vyftig mannen, en 't ander de Tygcr , v
™ 5£

echÉ

gemonteert met veertien ftukken ) en een Engelfchen koopvaarder' Waa- Turken te-

ren flaaghs geweeftf: dat d'Engclfchman naa een lang gevecht was ge- P
cns,,,i':

vlucht en ontkoomen: maar deTyger in den brandt gefchooten, en dat A°T""~
her volk vande JofTrou Anna, ten leftcn met de boot vluchtende de t('» oa >

ondt by *t kruidt hadden geleidt , daar 't fchip door in brandt fprong. Zul-
ke tydmg verwekte te grooter yver in den Heer de Ruiter om du: alse-
meene vyanden derChriftenenop te doen en te bevechten: maar meeft
vergeefs. Wantin t groote vak der ongemcete zeezyngeene weeecn ge-
baant Cï beperkt of kenbaar door fpoor of voctftnppen , en de vlieL
vindt h,er du.zenderlcy wcegen vobr zich open. 'T is dan konft, of lie-

ten flT 6
•

'

,

dat<le v«voIge""Co»tcibaarekoerflbn juift den rech*ren trc t
,
om jacht op zyncn vyandt te maaken. Öok quam hier de frieUW .n t zeden, daar vecle rooffcheepen . door Iiuancfflek en

S

d ykte ftS
H°ti^ril°hrn «^venginge ön-

Ecven Menhir "T
°°k «^ngcftaadigheitdcrwindSn groótbelct

^lZtt:Z^ZlsTn U7l!r,t£ -n myi

od derne «wf n «
P

.

voorw|ndt, op d'andcre regenwinde, én

wel mr
1

A ^ k
°,Clte ' °P d

'

alldere doodtfehc ftilte- 't geen zoo

lt™JZwZ7rdeC
a

d
,

e
{
gejMSde" ka" ftr£kkc«- Öa renbo'ven

of van huZ ril
meeYyk

A
C d,£ncn van 'tvoordcel d« «'indts,

om zich Zt
nei
Tn

' <i?^ Va" ftilte
>
en va» de duifternis des nachts

,

Zn jtl rn)°"ffen tOMdo'^ren en wegh te maaken. 'T was

zevend o
dat er zoo

^
cinig rooffcheepen werden veroverr. Dén

tient ^^'""«ften van Oktober, met den daage
, zagh de Ruiter on- b,***

koomen A
? d° Gata

'
°f Van AS«es

•
zes fcheepen uirhec Ooft

ooft m' "y met zyne andere fcheepen , de windt Noordtnoordt- lUtch.

kendeIffi •
terftondt

Jacht °P maakre
• , i

mft m«" '°'

het zoo ftil d j
roovcrs waaren. Maartegens de middagh werdt

floep voor 'i hooft r
met tien ricmcn u!c

J
1" fch 'P '

en met dc

Nes en Kotnti- ' !i
et toeijen •

en hun
•
met de Kapiteinen Aart van

' " iv0rnells Evertszoon de Jonge ,
tot op andethalf myl naa

roovers.

*7 Oflö&
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Itffci. naaderde ,

ja de Schoutbynacht van der Zaan quam hun zoo naa ,
dat

hy hun kontoefchietcn. Dit vervolgen met zeilen enroeijen duurde den

gantfchen daghen een ftukvan den nacht. De Turken lieten niet onge-

daan om van de Hollanders af te koomen , en verduifterden zich des

nachts ten elf uuren uit hunne oogen , zoo dat ze hen daarna niet meet

tNov. zaagen. Dan eerlang kreeg de Ruiter noch jacht op twee Turken ,
en

quam den eenen zeer na, doch hy ontquam 'tin deduifternis der nacht.

Een Turks Maar de Kapitein van der Zaan onderhaalde en veroverde , ten zeiven

verovm daage . den tweeden Turk ,
genoemt den Eenhoorn

,
die tweeëntwintig

ftukken voerde, enhonderdt vyftigman, verloflcndc zesendertig Chriftc

9 mv. flaaven. Korts daarna quam de Kapitein Marinus de Klerk met het fchip

de Vreede, te Rotterdam toegeruft ,
by de vlagge , zoo dat de vloot

9 1>«> toen uit achtien oorlogfcheepen bellondt. In \ begin van December

zondt de Viceadmiraal de Ruiter den Kommandeur de Wildt , met de Ka-

pitcinen van Meeuwen , Niehof en Aldert Matthyszoon naar 't eilandt

Minorka, of Minorika, om hunne fcheepen in de haven van Mahon te

laaten kielhaalen en fchoonmaaken , en daarna al kruilTende naar 't eilandt

Majorka , tot voor de ftadt van dien naam , en van daar naar Alikante

te zeilen , daar zy naader ordre zouden vinden. Hy zondt ook andere

fcheepen ten gemelden einde naar Kadix, en andere Spaanfche ha-

vens , met laft dat ze daarna de vlagge by Sardinië zouden opzoe-

ken. Anderen beval hy etlyke koopvaarders , te Kadix en te Alikan-

te leggende , van daar Straatwaart in , of naar Genua en Livorno te

geleiden, en hem daarna, of zyne ordre, ter plaatze by hem genoemt

,

1662. te vinden. In 't begin van Januarius des jaars mdclxii quam deRui-

Komttc ter met vyf fcheepen, en den Turkfchen prys den Eenhoorn, teMino-
Minorika. rika , in de haven van Mahon ten anker, hunne werpankers uitbrengen-

3 ^"*'
de, en daar mede binnen kortende tot by de fcheepen van den Kom-

tfjau. mandeur de Wildt , daar te vooren gekoomen. Daarna gaf hy aan de

Wildt laft , met vier fcheepen naar Sardinië , tot voor de hooftftadtKa-

gliari , of Kalari , te zeilen , en een beflooten brief aan den Onderkoning

van dat eilandt over te leeveren, voorts naar de Turkfche roovers, en

hun verblyf , te verneemen , en aldaar zyne komft af te wachten. De
brief, ftraks gemeldt , was door den Hartog van Medina Celi gefchre-

ven , en behelsde een verzoek om den Nederlanderen alle gunft te be-

En daarna wyzen , en hun behulpzaam te zyn. De Ruiter daarna voor Kagliari ge-

g!iari.

Ka komen, ftierde den FiskaalViane aan landt, om den Onderkoning Don

17 ja». Franciscus de Mora en Kortereal, Markgraaf van Kaftelrodrigo , te be-

groeten. Dees zondt daarop terftondt een' eedeling, zynen neef, aan

den Viceadmiraal, om hem al wat hy, en zyne fcheepen, van nooden

moghten hebben van 'sKonings weegen aan te bieden , met verder vet-

Begecfc zoek , dat hy by hem aan landt zou koomen ; dewyl hy zyn bezoek

Tich op dc yoor een groote eere zoude achten. Hier op begaf zich de Ruiter , ten

va°n°dên On- vollen geruft in devriendtfehap , toen tuflehen den Koning en den Ne-

derkoning dcrlandtfchen Staat bloeiende , naa den middagh , meteenige Bcvclheb-
aan landt.

keren en jongelingen van goeden huize , die als vrywilligen met hem

voeren, om den zeekryg te leeren, naar 't landt, daar twee karofTen ge'

reedt (tonden , die hem met zyn gevolg naar 'tHof van den Onderko-

ning braghten.' Hier heeft hy zyn plicht van begroeting heufchelyk s$

ronder- geleidt, en, naa cenig vriendelyk gefprek , voerd'Onderkoning, neven*

'L eenige Edelen , met hem naar zyn boordt
, en was daar vier of vyf uuren

zyn boordt, met hem vroolyk , tot dat hy 'savondts , wel voldaan , weer naar 1

J
l^i nat
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lande keerde. De Heer de Ruiter liet de zynen
, geduurende hun ver-

blyf ontrent deeze ftaclt, veelerly Jyftoght van tairuw
, broodt, fpek,

azyn en andre noodtwendigheden inkoopen, en beval hun zich van wa-
ter te verzien. Verfcheide fchcepen van de vlag afgezonden quanten kent
hier vinden. Hebbende toen dertien fchcepen by een

, verdeelde hy die
in drie fmaldeelen

, op de volgende wyze : het eerfte beftondt uit de voeding
ichecpen van den Viceadmiraal de Ruiter , en van de Kapitemen van

2
J'
neIvloot"

der Zaan, van Kampen, van Meeuwen en Verfchuur: het tweede uit
de fcheepen van den Kommandeur Kornelis Evertszoon, eri van deKa-
piteinenBankert, Jan de Liefde, en Kornelis Evertzoon de Jonge: ent
derde uit de fcheepen van den Kommandeur de Wildt, en van de Kapi- ^Ruiter
temen Niehof, Swart

, en Aldert Matthyszoon. Men befloot dat de^'-Vkr»^
Heer de Ruiter met zynesquadre om de Zuidtooft zou zeilen, naar de fc "-

Barbarifche kuft en Tunis: maar dat hy, Ooft aan kruhfende , heteilandt
•Malta zou aandoen , om daar naarder kennis van de Tripoleeiche roovers
te bckoomen. De Kommandeur Kornelis Evertszoon zou met zyn es-
quadre van Klagiari Ooft aan , ter halve zee tuiïchen Sardinië en Sici-
lië, tot aan 'tZuidtoofteindt van Malta kruifTen, en aldaar de Ruirer , of
nader ordre vinden. Den Kommandeur de Wildt werdt bevolen, metzyne
vier fcheepen vanKagiiari, al kruiflènde, Ooft aan, naar 'tZuidtweft-
cindt van Sicilië, en vandaar Ooft aan tot het Zuidtoofteindt van Mal-
ta te zeilen

, daar men eikanderen zou inwachten : doch die daar cerft
aanquam zou iemandt met een floep aan landt zenden , en den Groot-
meefter, uit den naame der Heeren Staaten, en van hunnen Viceadmi-
raal de Ruiter, laatcn begroeten, en voorts naar den toeftandt der Turk-
fche roovers van Tunis en Tripoli verneemen. Op deeze wyze koers {tel-
lende zocht men de Turken tutfehen beide te krygen , en t'achterhaaien
Denleftenvan Januarius raakten de gemelde esquadres weer in zee.
Weinig daagen (karna quam de Ruiter voor Malta , daar ook de Kom- Ma,ta -

'

«jandeur Evertszoon
,
en korts daar aan de Kommandeur de Wildt , met

5

d andre ichecpen, aanquamen, en zich weer by de vlag voegden Men
verftondt uit de Malthefers

, dat die van Tripoli met vyf rlffLepeö

en^lfT^ ^ zcach
J
tdaage» gdceden voor Malta waarengeweeft

,

ooltelykiten uithoek van Sicihc , onthielden. Hierop werdt goedteevon fluifV*

gU Nape,s;™TZ£^^r^7™^
„„ff, ,

dle
r,
fte

,

teko"nen ftrekken. De Ruiter zou zich met

^^0^7 *Cnh°^' de KommandeurEvertszo^lneof

drieof v,>^l ^

'

an
J
dcRui«w »f. ="de Kommandeur de Wildt

voL,LT
my'e" omd

f
Nool

i

dt
-
Hieropzyn ze van een gefcheiden , om

Ruker v, ? ?r?
°rdrC K krUiflbn

'
en tvvee daaSen daarna werdt de ***JiKm er ver Turkfchc roovers gewaar, daar hy jacht op maakte, maar JjgEg

y vvaaren te vaardig in 'tzeilen: ook hadden ze zulk een ftyvekoelre ,
«"•

üa hunne
>

fcheepen helden , en de Hollanders dreeven van flilte , zoo
»**

frhii,^ r?6
°ns de maft aanfloegen. Van der Zaan, die 'tbezeilfte

zicïft kreeft
Vl°0thadt

' was Juift . toenmen deroovers eerfti„W.

'savondts b'v^"
13

!

6611 myl tewindtwaart van de Ruiter af, en toen hy

nir «>n -1 g c
luam • waaren de Turken wel twee mylen vootuit, en t was ju.ft een donkere maan, tot middernacht toe: derhalve»

zynFf 3
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1661. zyn zy'tmet den donker ontzeilt. Daarna f kreeg dc Ruiter bericht, dat

•fnFeh. de Tripolcezen wei wi llen , dat de Hollandtfche vloot van de kaap Paflak

1 ro Oomvaart aan op hen kruifte: waar ophy korts daar aan, toen hy

de fmaldeelcn der vloote weer by een hadt, met zyn' Krygsraadtbefloof,
ycraodcrt dat zc weer Weft aan zouden zeilen, in voege als zy te vooren Ooft aan

Si"" waaren gekoomen: hy zelf met zynfmaldeel langs de Barbarifchekuft:
ntö. de Kommandcur Kornelis Evertszoon ter halver zee, en de Komman-

deur de Wildt om de Noordt, langs het eilandt van Sicilië heenen. Doch
men hadt in 't gezicht van Kaljer , of Kagliari , weer by een te koomen

:

om dan verder t' overleggen wat men zou onderneemen. Geduuren-

h«ftvTr-
dt

ĉ e dit kruiiïèn , zagh de Wildt , benoorden Malta zeilende , den vyf-

gccfsjachc tienden der maandt, twee fcheepen, die hy met de zynen zocht in te

roovw reilen y alles byzettende wat goedt kon doen. 'T waaren Turkfche roof-

ilFek. fcheepen, die eerft om de Noordt en daarna om de Weft liepen , en 200

fnel zeilden, dat ze de Hollanders handt over handt veel afwonnen. Ten
lede lieten ze een roode vlag van achteren waajen , en fchooten een

fchoot, als of ze zeggen wilden, wy lachen met uw zeilen. Doch in't

loopen hadden zc een polakker, dat's een foort van vaartuig, byzich,

die ze hadden genoomen, en nu, na dat ze 't volk daar uit haalden, He-

ten dryven. Dc Kapitein Aldert Matthyszoon zondt zyn floep niet

eenig volk om 'tfcheepken, dat half met tarruw was gelaaden, te be-

waaren. Maar men vondt 'er niemandt op , noch iet daar men uit kon

weeten wie d'eigenaars waaren geweeft. Tegens den avondt Haakte de

Wildt zyn jacht, en draaide op de ly om 'tverlaaten fcheepken in te

wachten. De Viceadmiraal de Ruiter werdt den volgenden morgen met

.
het aanbrecken van den dagh, ontrent het eilandeken Pantalarea ,

by

kr Tgh t

U

jachc
cl

'

OLlclen Koflyra genocmt, tufTchen Sicilië en de Barbarifche kuft, drie

op acht zeilen in 't Zuidtweft gewaar , daar hy met zyn vyf fcheepen ftraksjacht

Joov

k

c'r

C

s

he

°P maakte .
doch zy fielden 't op 't loopen. Tegens de» middagh zag hy

i6F<ïr. noch vyf andere fcheepen uit het Zuiden van onder de kaap Bona (een
uithoek van Afrika, in Barbarye, ten Noordtooften van de Hadt Tunis)
opkoomen , die zich by de drie andere voegden. 'T waaren alle acht
Turken, die hy lang vervolgde, en allengs naaderde, inzonderheit van
der Zaan. Dees was hun wel een marszeil te kloek in 't zeilen , en deé
verfcheide fchooten op hen , en zy op hem. Midlerwyl nam de koelte toe

,

en de Hollanders quamen hun noch naader. In dat naajaagen zeilde een

roovaen ^ er rooffcheepen , genoemtPaftatfa, dat van Tunis was, engevoertwerdt
zeilt zyn door den Kapitein Muftafïa Reys Rodeslee, zyn groote fteng af. D*Ad-

wrifeftzyn

0 mimI d
,

er roovercn meende hem een kabel te geven om te fleepen, maat

fokkematt maakte hem noch meer reddeloos , zoo dat zyn fokkemaft en boegfpriet
en boeg- over boordt vielen. Al de zeven roovers zeilden by den reddeloozef»
pnct

' Turk ,
en meenden de Hollanders door hun groot getal te vervaaren;

maar ziende dat ze dicht op hen aanquaamen , verlieten ze hunne0

makker, daar de Schoutbynacht van der Zaan naaft was. De Turk, geel1

Geeft zich ontzet voorhanden ziende , ftreek zynevlag, en van der Zaan zondt zyn

floep en boot met eenig volk aan zyn boordt om de Turken af te h&'
len. Ook beval de Ruiter den Kapitein Verfchuur

, dat hy by van de*

twöU
1" Zaan en den Turk zou blyven. Hy zelf met de Kapiteinen va*

«Taiidcre Kampen , en van Meeuwen , vervolgden hunne jacht op de zeven

"SShfo dere Turken, hun zoonaa koomende, dat zy ze zekerlyk zouden 1^'

dehavco ™ ben achterhaalt, indien hen de donker niet hadt overvallen. Hier door

w/en
ina geraakten de Turken in de baay of haven van Farina , ontrent vier myIcfl

ten
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ten Noordtweften van 'tonde Karthago , of des zelfs overblyfzds en i66u
pumhoopen. De Ruiter vervolgde hen tot in de haven , en quam met
zyn drie fcheepen ontrent een groote fchoot, om dat hy daar geen gron-
den noch

i

diepten
i

kende
, ten anker. Hier lag hy een' donkeren nacht Dairhy*

over, hebbende drie (loepen op de brandtvvacht
, op dat ze tuffchen 't***

1

andt en de Hollandtfche fcheepen niet zouden doorzeilen. Doch zoo
haait de dagh aanbrak, wecken ze, zonder dat het de Ruiter met zyn i 7 **r-
chieten kon beletten, onder drie fterke kafleelen , daar zyzicli met ka-
beltouwen aan vaft maakten, en hen niemant kon deeren. Omrentten
nen uuren voor den middagh quaamen de Kapiteinen van der Zaan en
Verfchuur weer by de Ruiter. Zy hadden van 't verovert fchip Paftafla
aneèntnegentig Turken, en eenentwintig Chrifte flaaven in hunne fchee-
pen overgenoomen. Doch 's nachts ontftondt 'er zulk een onftuimig we-
der dat ze 't fchip lieten dryven. 'T was een groot verzuim dat zy 't niet &t.i
eerlt in den grondt hakten , of 'er den brandt in ftaaken : dan 'tfchynt™&
a /e

A
1 in 1 ^iar^c wec*er zo° naa °P

*

s vyandts kuft vindende , in
de duifternis zyn verbaaft geweeft, en te fchielyk van 't fchip afmoften

:

ot dat ze niet meenden dat dit reddeloos fchip ooit te recht zou raaken

:

doch het quam noch den volgenden dagh inde baay van Tunis dryven ,
E" komt

daar 'twerdtgeberght. Ook waaren daar eenige Turken, die zich had- ES7i«den verichoolen
, in gebleven. Dit fchip voerde zeventien ftukken en Tu,,,s -

hondertentien Turken , behalven de Chrifte flaven. Onder de flaven
17 Fehi

waaren zeven Nederlanders , uit Hollandt en Vrieflandt. De Kapitein
der gevange Turken Muftaffa Reys , en zyn Schryver

, Verzeekerden
de Ruiter dat die van Tunis de gevangens wel man voor man Zoudenwmelen te weeten de Turken voor Chriftenen. Zy zeiden , dat te Tu-
nis en m de fcheepen van Tunis ontrent honderdt Nederlandtfche Chrifte
flaven waaren. Hier op beflooc de Ruiter

, (die met de zynen voor de *****
baay van Farina bleef leggen) aan den Koning van Tunis , Mahomet Pafö,

kh
T\«

gevangenen met een' brief aan te bieden s daar byvoegende dat men Bafl* van

vlSdTen 'li T ^ Wlfl

f
l

!

n
!
n°Ch^ N&dandtfche Z-^yen nadden de zelve tot een redelyke prys voor geldt te loflën envoorts ui onderhandeling van vreede/vrye^W

voorneemen
, aanga" nde deS wlft d

fi
eT™0^ >

hcm 2Jn
ven.bekentmaaSe L vol tng/n lffg de

,

r Ned«l=>ndtfche (la-

der moeiterfSST^ 1'' d*hyophetfpoedighfte
,
zon-

fche flaJ*
7 ontzien, naar 't getal endenaamenderNederlandt-

zen Z J1 , j.
6 naamen van de Hollanders, Zeeuwen en Vrie-

v " ienÖf^ ï Tft*^ °m^ br*™' de" *
™X?nrtint

v
te h

,

eM en
'
werdt de

gevanse TurWihe Schry-

od een ,1a MC" 1,Ct hem bi"nen de baay van Farina, met de floep,

Tunis2, r?"
ZC

,

n 'Ct k°n bez« worden
,
aan landt zetten ,

en naar

een «Hr~7 ,? v<%enden morgen vertoonden zich eenige Turken met

StuuTman E f %°P llet ftrandt
>
daar dc K™er zyn'Kapirein

,
en zyn'

naartoeLnl ^ndertS2O0n
'
met den Turkfchen Kapitein MuftafTa

,

ren naar £Si,£,^^nbe^ "f^ L"
^ °°efm T'^

Bevelhebbers. De VOomf I**"""
twee ^P'temen

,
en twee andere «. zy»

voornaamfte was een Enkhuizer Renegaat, genoemt °°r,lr-

Gerrit
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l66z. Gcrrit Jakobszoon Admiraal, of op zyn Turkfch Jofef Reys , die 't ge-

biedt hadt op 't Admiraalfchip van Tunis. Deeze Turken beweezcn de

Ruiter groote eere en vriendtfchap , en baden Godt dat ze met de Hol?

landers een goede vreede moghten maaken : Hun aanbiedende , dat ze

vry aan landt moghten koomen , en alle ververfching , en waater haa-

ien. Zy toonden zich ook zeer genegen tot de wiueling der gevange-

nen , en verzochten drie daagen tydt , op dat de Koning en de Baffa de

zaak moghten overweegen. Dit werdt hun ingewillight. Den volgenden
i9*'b' dagh quamen ze weer op 'tftrandt , en werden door de floep van landt

genaak. Zy braghten twee fchaapen ,
eenige verfche vifch , twaalf hoen-

ders , veel falade en andere groente : deeden de groetenis van den Ad-

miraal van Tunis , en zeiden, dat men wat gedult molt neemen, dewyl

de Koning tydt vereifchte om tot de vreede te befluiten. Terwyl men
hier op wachtte, fchreef de Schouübynacht van Algiers , Sulleman Basja

Reys , (die nevens d'andere Turkfche roovers binnen de baay van Farina

lag) den twintighften der maandt , zeekeren brief aan de Ruiter , dien

hy, gcduurende d'onderhandeling met die van Tunis , door den Ka-

pitein Jofef Reys aan zyn boordt zondt , in welken hy deeze taaie

voerde

,

Myn Heer, •«

den schout
Hoewel ik uw wegens den Godtsdienfigeheeltegen ben , evenwelvef-

bynacht°van hoof ik dat gy myn verzoek zult toeftaan. Gy hebt my tot drie toghten

déSer"
tuervo^ot h Malta, by Sicilië, en nu by de haven van Farina ,

daar

met aanbi'e-^y rny hebt ingejaaght. Ik nam felkens de vlucht , niet by gebrek van

eerfkam
moe^ > maar door ongelykheit van maght ; want ik heb flechts een bark

cn fchipgc- tegens uw kafteel. 'Daarom doe my d'eere , en zendt tegens my ,
&k

vecht. Schoutbynacht van Algiers , uwen Hollandtfchen Schoutbynacht , omfchif
10 Ft r.

tegens Jchip myn fortuin en
y

t geluk van den oorlogh te beproeven , en

my te weeren als een foldaat. IVorde ik overwonnen ik zaluw Jlaafzyn.

Win ik 't zal my eere zyn. Geefhier toe verlof, en indien ik dan niet

uitkom , zoo ben ik als de bloodtfte vrou in Holland. Myn Heer zyt ge'
groet van myuwen dienaar

SULLEMAN BASJA REYS,
Schoutbynacht van Algiers.

Op deezen brief antwoordde de Ruiter, naa eenig overleg, noch ten

De Ruiter zeiven daage
, dat hy zyn verzoek met aangenaamheit hadt verftaan,

mzocT en toefiondt: en dat zyn Schoutbynacht alleen met zyn fchif, zoodaa-

toe. nig als hy hunne Hoogmoogentheden daarmeê diende , hem met zynfchif ï

op zulk een plaats en uur als hy zou goedtvinden , zou verwachten -

hem verder by zyne mannelyke waarheit beloovende en verzekerende

dat de Hollandifche Schoutbynacht van hem , noch van d'andere Kaft'

teinen , H zy met fcheefen , boots
, floepen , of volk , 'tzy voor of in 'tge*

vecht , de minfte hulpe niet zou worden gedaan. Ook verzocht hy , dtf

d'Admiraal van Tunis Rechter van dit gevecht zou zyn. Doch op

fchryven volgde geen gevecht. De Schoutbynacht van der Zaan quafl1

wel in zee , en verwachtte den Turk ter beftemde plaatze , maar &
trotfe uitdaager en grootfpreeker hadt geen hart genoeg om uit te kom-

men. Hy bleef by zyne makkers onder de veilige hoede der kafteel

leggen. Ter zeiver tydt lieten de Turken een witte vlagge aan lan^

waayen. De Ruiter zondt zyn floep aan landt , en dc Heer Thom*s

Broun»
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iTr'mS r
En8elfc 'en tc Tunis, die zich gewillig en trouher- iSSu

afn zv Tbool r gebr^en
' ?"ammCt "och een Engelïch koopman ™*J:,

den Ko„in2 eïvan d? ?f
,

J?
en«*

'
dat daar twee Gcmaghtigden van

over her J I
1 Va"T"nis waaren 8cko°™n ,

om met hem **«•
over het wiflelen der Chrifte cii Turkfche ll,aven te fprceken • verzoc-

bo<
"t'Vkende dat hy drie Kapiteinen in hunne plaatze als gyzelaars aan andt

Hy ltierde de Kapiteinen van Meeuwen en Verfchuur, met nocheenige vrywilhgen aan fandt. Waar op de tweeTurken aan zyn boordt quaa-" Twee Ge-men, zeggende, dat de Koning en Baflh hem hertelyk lieten groeten -'^'h

«
n

p£ne^en
i

Waaren
J
0mllU '1 volk te lofren

-
Naa eenige onderhandeling^,''!,

werdt onderling verdraagen, dat al de Nederlandtfche llaaven , die on"*»5£!ï
der t gebiedt van Tunis waarenol' behoorden, hooft voor hooft , voorS"""
7-oovcelc Turken of Mooren zouden geloft worden. Ook werdt bedon-
fitn, nat men d overige Turken ieder voor hondert {tukken van achten

(T' de
J
"ir-

aoulos laaten. Met dit befalt voeren de Turken naar landt, en de«y-
zeiaars quaamen weer aan boordr. Niet lang daarna f werdt de boot van »<=

ae Kuiter
,
met die van den Kapitein van Meeuwen , aan landt êezoo-

T "

,t

e
,'!;„°

m Waat
f M haale" : maardc covers van Algiers hadden 'tverfch

waater in zee laaten loopen , zoo dat ze lecdig te rug mollen keeren.
Daarna quam d Eneclfchc Konful wéér by de Ruiter , hem bekent maa-
iende , dat 'er vyf afgezanten van Tunis gereedt ftonden om aan zvn „ c cboordt te koontai ; mits dat hy drie als gyzelaars aan landt zou zen-oen. Men was hun te wil. Toen zyn in zyn fchip drie Mooren verfchce

Tl»<"°°-

saTnde cfml^f *
choutby

,

nacht van Tunis
,
en de twee voor- 22£

*

d ad, n^t Teö '

dleJlraksf k«"»« gaven
,
dat men met het ver-

h^'-
dragh met te vreede was. Zy zeiden , dat de Koning en de Bafla van

gezè ent lettor
26 dandere flave«- *k Andere burgersof i„-

fyTZST i

n 'eCman,voor man konden leveren; dewyl

VMfcJ^Z tATh°ndert
n
U^en Va" achten waardeerden. Naa Nader

iSMSSjf
eWKi^ * voor

ven. Hier op beloofde,,™ J
ot

,

Moor
,

en
'
fpden hoop zou toegee- toto.*,,

fche Chriftc
P
flaaven die t f f

d
f
lVolScnde" dagh dcNederlandt- ^

op volgde een ftormuit de^Nno ? ^"'i ^f" lcvere»' »™
de, het de Konful Bröün aTn dTlr !

' J" „
de Windt wat ftl>-

weeten
, dat het denS J™^'"' «««-brief

. dat hy met twee of L ^ Va" Tul"s «"genaam zou DcRuitc .

™<*. om alles te^eè dcr rev f
0rIogfcheepel1 voor Tu«'s *>u koo- £*T

oP befloot de Ru t« Sfyr£K"' /" ten

;
ind

?
tc ««ngen- Hier

detwaart te zeilen . ! ,^7', ™ dat van den Kapitein Verfchuur, kor,™,,.

Piteinen v-,„\r ' " Zy" Scnout°ynacht van der Zaan, met de Ka- ">

SScr ate'r

C

r
M
n
eeUWe" •

"0ch «telyke d«gen voor SSST
"

v«s Verfchu r n * ?en z«entwintighftcn der maandt ne- M**.
mende ' "

°ntr£nt t3"? mvlen ben(?dc„ dekaapvanKarrhagokoo-
"

weft)eèn T,i?,
2etC

r^"
dtW

t
lrt

,

Van hun (de windt was Zuidtzuidt-

de baay vin Fnrï, ""f^P? de drie '«'veMaanen genoemt , dat naar

nacht van der 7,
de: doch die zeeroover werdt doordeSchoutby- Een Turk-

den pas aWfnetden' J-
dc KaPil:

,

einen van Kampen, en van Meeuwen, wo'rdX"
ceadmiraal de Riiir~

dlcs
,
molt hï wenden ,

en quam tegens den Vi- w.enbe,

ter quam hem zoo^a^T^T' di£T Z
°t J

aan
- ^^"^

V. '
at hv hem meendc aan boordt te klampen •

°g docli

4 i'tbn

Nader ver-

over
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i66z. doch het roqffchip was te ras in 'tdraajen , en liep ontrent een vaam in

ly van de . Ruiter voorby , die hem de laage gaf van onder en boven

,

daar des roovers gefchut niet op zweeg. Toen wendden de Ruiter en

Verfchuur met den vluchtenden roover Zuidt over, hem naa. Ooklie-

Hy zet h« pen ze hem min of meer ih, tot dat hy, geen andere uitkomft ziende,
tegais dc ontrent <jen middagh , vier mylen beooften van Tunis

, tegens den wal

aanzeilde. De Ruiter heeft het by hem op drie vaadem waters gezet

,

en hadt ook byna aan den grondt geklemt. Daarna fchoot hy met Ver-
Verwecrt fchuur het rooffchip in den grondt. Doch dewyl hét tegens 't landt zat

,

ï,chdappcr, kon 'tniet diep zinken. Ondertuflchen quamen de Kapiteinen van der,

Zaan, van Kampen, en van Meeuwen, van de baay van Farina by de

Ruiter en den roover , dien men met al de boots en floepen niet kon

veroveren : want de Turken hadden acht vaaten met buskruidt , toen 't

fchip aan 't zinken was , boven gehaalt , en gaaven zoo vinnig vuur

,

Verfchuur mct gefchut en musketten , dat het kleen vaartuig moft afwyken. Dc
zeik oP Ruiter beval toen dat Verfchuur, als hebbende het lichtfte en vlotgaan-
zynezy c,

£^e f^j^jp 9 by nem 0p zynezyde zou zeilen : 'tgeen hy deê op een hal-

En men ve kabel lengte. Dus leggende, en zyn gefchut op hem los brandende,

«nïal.

C" roeide en vielen de matroozen met de boots en floepen , onder dat fchic-

ten , gelykelyk op den roover aan : maar vonden geen kleene tegen-

weer. De Turken en Mooren verweerden zich dapper , en hielden hun
fchip als mannen in. Zy floegen 't bootsvolk weêr af : doch naa een

fSip wordt
liarc^t gevecht kreegen de Hollanders het bovenfchip in : dan het duur-

vermeefterr. de noch wel een groot uur eer zy om laag kondenmeefter werden. Men
haalde ten leften ettelyke granaaten van de Ruiters fchip , en wierp 'er

drie op den overloop van den roover , die zoo veele Turken om hals

braghtenenquetflen, dat d'overigen 't fchip ftraks opgaven. De Hollan-

ders verlooren in dit gevecht elfmannen en zy hadden ontrent dertig zwaa-
re gequetften. Onder de dooden was ook de Luitenant van den Kapi-
tein van Kampen. 'T verlies van de Turken was veel grooter. Een boot
vol volks, die in 'teerft naar landt vluchtte , werdt in den grondt ge-
fchooten. Dandre Turken fprongen meeft in zee , en zwommen aan
landt

, behalven vyftig of feftig , die met den Kapitein Hafan Reys en
zyn' Onderkapitein werden gevangen: ook bequammen veertig Chrifte
flaaven

, en daar onder acht Hollanders. Al wat los was werdt uit het
verovert rooffchip gehaalt , maar het gefchut kon men niet mede nee-
men; dewyl de groote maft overboordt was. De Ruiters fchip lag in't

gevecht op drie vadem water , en kortte op vier en een halve vadem,
maar Verfchuur raakte «aan den grondt: dóch werdt met groote moeite

; 's nachts los gewonden. Voorts deê elk zyn beft om van 't landt teraa-

wL
f

^«- ken '
daar men geen musketfehoot af was. Des anderen daaghs liet men

brandt. de fokkemaft en boegfpriet van 't rooffchip aan ftukken hakken , en ftak
z 7 Fetr. toen ]iet fchip op drie plaatzen in brandt , dat tot het waater toe af-

brandde. De Mooren fchooten toen met musketten fel van 't landt. Dic

fchip ,
gelyk gezeit is , de drie halve Maanen genoemt , was van Al-

giers, en 't voerde twintig ftukken gefchuts , en twee metaale batfên-

'Twas met tweehondertentien Turken, en yeertigh Chrifte flaaven be-

mant. Daarna zeilde de Ruiter naar Tunis , daar hy ontrent den m&
t>e Ruiter dagh ruim een kanonfehoot van 'tkafteel Goletta ten anker quam. H/

Tuïïs!°°
r

begroette 'tkafteel met zeven eerfchooten, die met gelyk getal werdefl

beantwoordt. Hier kreeg hy ftraks een Turkfcbe bark aan boordt , met

ten Overfte , die hem weegens den Koning van Tunis verwellekoom^e '

en
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en bekent maakte

,
dat alle de Hollandtfche flaaven in de Kafteélen waa- i66%>

ren en dat men gcneegcn was om de Turken te loffen. Daarna zondt
de Viceadmiraal de Ruiter den JFiskaal der vloote Viane (na dat hy
twee Turken tot gyzelaars aan zyn boordt hadt gekreegen) aan landt

,

om met den Koning daar over mondeling te handelen. Ook liet de Rui-

'

ter den Koning meteen brief weeten, dat hydaar niet langer op de ree-
de kon blyven dan tot 's anderendaaghs savondrs , en verzocht tegens
dien tydt onverwylt antwoordt. De Fiskaal Viane quam met den Koning m uen Bafla te wooide

,
en men werdt der zaake ,

op den voet die alreedts met dd$JST
oen Engellchen Konful Broun was beraamt, eens. De Koning zoude de

dcnK"°-

^nnfte flaven den zeiven dagh hebben overgelevert , maar dewyl de™8 '

nskaal Viane de naamen van de eigenaars , daar de Nedcrlandtfchc
liaavenby woonden, niet wilt , kon men die in dien korten tydt niet
opzoeken. Dan evenwel zondt de Koning , om vaft een begin der witte-
ling te maaken, terftondtelf Chriftenen, die zyn eige flaaven waaren
geweeft, aan de Ruiters boordt : begeercnde, dat hy daar voor elf Moo-
ren

,
welker naamen hy opgaf, aan landt zou zenden : dat ftraks werdt ge-

daan. Den eerften en tweeden van Maart quaamen noch dertig Nederlandt- i <» t

lcne Chnfte flaaven aan de Ruiters boordt
, en daarna noch anderen,

tot viercnvyftig in getale. Noch zes andrc flaaven , die te landtwaart venb/W-
in waaren, zyn daarna overgezonden , en eenflaaf van Hoorn werdt ofcfjjj 88^
de fcheepen van Algiers voor hondertenzevenendartig (lukken van ach-

°

ten vrygekocht. Hier tegens leverde de Ruiter aan die van Tunis , boven
t getal van feftig gevange Turken of Mooren

, noch acht Mooren •

zoo dat hy op 't aanhouden van die van Tunis
, in plaats van zesgejyk ecrft bedongen was, acht Mooren op den hoop moft toegevenDovenge gevange Turken

, werden met geldt geloft' die van Tuntgaven voor yder man hondert ftukken van achten. Zy zeiden

vnnf,il 8clleugenis nooic fl«ven hadden ontlïaagen danvoorgeldt, en nooit man voor man. gelyk nu ten gevalle van de

zee di
£" W3S 8Crdl,edt

:

daC d!e daar » ic ko»d™ afneemen hoe

waater van landl ha'alen en ï'^' ' A
Y l"™ ^» mec de bootl%kiëh

Konines Ge™£ h£ j j
y Was

8ewecft - Voorts betuighde des

de Znl?Z 1'a
dC" tWCcden van Maart aan *y> boordtwas, dat

gT^V^omn^ den Nederlandtfchen Staat

cclfcllf ?
' J?

dat °P Voorwaarden van 'tverdragh merd'En-

i,, 7
en

S.emaa"- Naaeenige onderhandeling werdt met deeze Turken, StiUh.dc

ten voo
d
f" ?1

MaMt
' Aflfl^dtvan wapenen beraamt: te wee-ZIT

moócenthoVnr'y?"
ZCS maanden

. of tot zoo lang, dat hunne Hoog. ">"» gpflo*3t±1 HC£ren Staaten dcr v«e™Sde iemaSt
1*

ooecftclt aan J '
°m zeeker ontwerp van vreede, by die van Tunis

dat^Wftelde vr

n
ee?

Cn °f af te flaan De Hcer de Ruiter oordeelde

,

a opöcitcwc vreedepunten goede en voor den Staat voordeelige voor'

°g 1 waar-
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166%. waarden behelsden. Hy gaf ook aan die van Tunis cttelyke 'bevelbrie-

Bevdbrief ycn (
om «foor hunne Kapiteinen aan de Nederlandtfche Bevelhebbers,

Ruiter «n in zee , vertoont te worden : waar fcy hun belaft werdt , d' onder*

die van Tu- ^aanen van den Koning en BalTa van Tunis, geduurende den ftilftandt

,

"aaL van niet te befchaadigen , maar hun in 't tegendeel alle vriendtfehap te be-

de ftüftandc WVZCn 4 Deeze brieven werden niet alleen door de Ruiter , maar ook,

nc^ge- op zyn verzoek, van den Engelfchen Konful , Thomas Broun , als ge-

ven. tuigC en borge , tot verzekering van die van Tunis , onderteekent. De Heer
7 Maart. ^ Ru jtcr najc z jc}1 jn ^e verhaalde vreedehandeling met die van Tu-

nis dus verre ingelaaten , zonder byzondre ordre der Heeren Staaten

:

doch hy vondt geraaden zich van de gclegentheit , die hem voorquam

,

en de genegentheit der Tunetaanen tot de vreede , te dienen , op ver-

trouwen dat hunne Hooghmoogentheden zyn doen zouden goedtvin-

den: temeer, omdathy, laft hebbende met die van Algiers van vreede

te handelen, oordeelde, dat die vreede onnut zou zyn , 'ten waar men
zich ook met Tunis verdroeg; dewyl het te duchten ftondt , dat, indien

men met Algiers vreede floot , zich dan al d'Algierfche roovers naarTunis

zouden begeven , en van daar op roof vaaren. Hier toe zou de haven

van Farina , meende hy , hun konnen dienen : welke haven , daar men
wel honderdtenvyftig fcheepen in kon bergen, in zulk een gevalle, een

quaadt roofneft zou konnen worden. Want men kon daar de fcheepen

onder de drie kafteelen , door die van Tunis , federt dat d'Engelfchen

,

zes jaaren geleeden , daar hunne fcheepen verbrandden , aldaar gebout

,

• veilig befchermen. Dit alles, en 'tgeen ontrent deverwhTelingen lofling

der Chrifte flaavcn , inboorelingen van den Staat , was voorgevallen,

fchreef de Ruiter daarna aan de Heeren Staaten , hun de vreede met die

van Tunis aanraadende: en daar by voegende, dat te Tunis noch veele

andere Chrifte flaaven waaren , wel buiten de Nederlanden gebooren,
maar nochtans onder de vlag van hunne Hooghmoogentheden genoo-
men, Franfchen , Zweeden , Deenen, Lubekers , Hamburgers en Noor- *

luiden , die jammerlyk klaagden over hunne flaaverny
, en baaden dat

men ze ook zou lollen. Deeze zou men , fchreef hy , indien hunne
Hoog. Moog. met die van Tunis vreede maakten

, hooft voor hooft
voor hondertenvyftig ftukken van achten konnen los krygen. De Ruiter
meende terftondt naar het teekenen van den ftilftandt met de zyneri
van Tunis t'zeil te gaan : maar de windt liep Weftnoordtweft , dies

Dc Ruiter bleef hy leggen tot middernacht , en ging toen met beter windt onder

KriHfeiL
Zdl; ftelIe™e eerft Zvn ' koers naar de haven van Farina, en van daar

% Maart, 'naar de baay vanKagliari in Sardinië, (tevooren tot een verzaamelplaats
Komt in geftelt) daar hy den elfden van de maandt den Viceadmiraai Meppelert

KagiSi!
an den K°mmandeur de Wildt met hunne fcheepen vondt. De Komman-

1 1 Maart, deur Evertszoon was 's daaghs te vooren vertrokken , om ontrent Ma-
jorka, Ivi^a, en Allikante te kruiflèn. Hier heeft de Ruiter zich met de

Verziet 2ynen van broodt , waater , en andere behoefte , verzien. Hy zondt

toeht?

nlyf"
0°k een felouk of bark naar Livorno , om van daar 't ontwerp van'c

vreêverdragh , met die van Tunis beraamt , nevens zyne brieven aan de

Heeren Staaten , naar Hollandt af te zenden. Daarna ging hy met eenige

zyner fcheepen naar Algiers onder zeil: maar hy werdt ettelyke daagefl

doortegenwindt, ftorm, en andere beletfelen opgehouden , en quarn

eerft den vyfden van April met neegen fcheepen vanoorlogh , die witte

M&K°ot vlaggen van achteren lieten waayen
,
op de reede voorde ftadt Algiers

justin, ten anker. De Ruiter vereerde de ftadt, als Admiraal, met elf, de Vi-

ceadrni-
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ceadmiraal Meppel met negen, deKommandeurde Wildt met zeven, en 1661,

dandre Kapiteinen elk met vyf eerfchooten. Daar de ftadt niet op ant*
woordde. Hier op zondt de Heer de Ruiter den Fiskaal der vloote Gil*
bert de Viane, en Jonker Reinout van Koeverden, die als vrywillige met
Iiem Joer > met zync floep naar landt, om een' brief, door de Ruiter aan
den Koning en de hooge Regeering van Algiers gefchreeven , over te leve-
ren

,
van den volgenden zin , T>athy met eenige fcheepen der Hollandtfche z?n bricf

vloote daar op de reede wasgekomen , en hadtgoedtgevonden hunne T)oor- JS^S
K°"

luchtigheden een wijfeling van eenigeTurken van Algiers , byTmis bekoo- hoose Re
"

rnen, tegens gelyk getal van Chrijle Jlaaven voor teftellen: voorts, dat%\™*™
hy door verfcheide perfoonen en andre geruchten hadt verftaan , hoe y*Atrit.

hunne doorluchtigheden wel genegen waaren om een vafte vreede en
vriendtfehap met hunne Hooghmoogentheden de Heeren Staaten teflui-
ten ; endathy

, vertrouwende dat hunne Hoog . Moog. daar toe ookgezint
waaren, bereidt was met hunne Doorluchtigheden daar over in onder

-

handelingte treeden : verzoekende op die tweepunten Jpoedig antwoordt.
Op dit fchryven werdt terftondt van den Koning en den gantfehen *™£™lét

Raadt der Hadt Algiers geantwoordt , dat ze al voor vyf of zes jaaren Algiers.*™

gewenfcht hadden met hunne Hooghmoogentheden vreede te maaken.
Men verftondt daarna van goeder handt , dat de Ruiter met zyne fcheepen Daargroo-

een groote fchrik onder d'Algierfche roovers hadt gebracht; want al waa- kastoor dt
ren Hechts weinige van hunne rooffcheepen door hem genoomen

, hy hadt Ruiier.

hun tot verfcheide maaien het padt zoo naau en bang gemaakt , dat zy
't moede wierden : jaa 'twas tot Algiers zoo verre gekoomen

, dat de
'foldaaten en Mooren niet langer in zee wilden , of d'Overften moften
hun verzekeren dat ze hen, genoomen wordende , zouden loden : wes-
halves nu ook twee rooffcheepen bleeven leggen. Den volgenden daghf ï 6J*iL

quaamen drie Gemaghtighden van Algiers aan de RuitersWdt
, die^X

tcrltondt in onderhandeling treedende, vooreerft toeftonden, datd'Al- ™
gicrfcne Turken, onlangs by Tunis, op 'tfchip de drie halve Maanen tZZTgevangen

, tegens zoo veel Chrifte flaaven , onderdaanen van hunne boordt, en

Hooghmoogentheden
, zouden worden gewiflèlt. Ten tweede dat alle "^ï in

andere onderdaanen. van hunne Hoog. Moog. die t'Algiers in flavernv^S-
xvaaren

,
voor den eerften inkoop zouden worden geloft , zónder dat men

V^?Aze zou moogen vervoeren. Dit verdragh werdt terftondt doordSdomme afoekundighc en bekent gemaakt. Daarna quam men tot den *4vreedehanoel, en werdt het inde meefte punten we haafteens behafvenintwee: teweeten, het drieëntwintighfte punt van 'tvre^rdSm den jaare zeftienhondertentwaalf me
g
t den Turkl44S ^een ander verdraghpunt, inden jaarezeftienhondencnccnenyX met

met de"^ geflootc^ ngende
, dat de goederen

, andere" volken

,

SriaSJ^rV
n^tfd

l

ap ftaande
'
toebehoorende, nietuitdeNe-

een ?^ r
ao^S

f
a geno°men worden : noch dat men

eenige perfoonen koopluiden
, 0f anderen , uit de landen van

een t- r ,

00mende
•

uit de Hollandtfche fcheepen zou vermoo-

? " licl^en
,

of hunne goederen tot buit te maaken. T&t liet inwil-
gen van deeze twee punten wilden ze gantfeh niet verftaan : zeggen-

mLS^LT I Zouden toeftaan > dan zouden wy onze fcheepen wel
'

7e^Z r
J H

'
en ons volk laaten heedelen. Maar wy willen lie-

dan beedelen y°0rl0gh (duS no^mde" « hunne zeeroovery) flerven,

"<Tne<Wn 3u ^ Y v
f
rftoncien , dat ze de vyanden ,

of vyandtlyke
goederen, die ze in de Nederlandtfche fcheepen zouden vinden , daar

Gg 3 uit



i 3 8 HET
ï66z. uit zouden neemen

LEVEN VAN DEN
mits betaalende den Schipperen hunne vrachten.

Eindelyk werdt den zeften beflooten
, dat tulTchen hunne Hooghmoo-

vanwape- gentheden en die van Algiers voor zeven maanden ftilftandt van wa-

nen met die penen zou zyn : en dat eenige punten van vreede
, by die van Algiers

gefloofen"
opgeftelt, aan de Heeren Staaten zouden worden gezonden : op dat

6<jpni. hunne Hoog. Moog. die gezien hebbende, daar op verder befluitmogh-
ten neemen

,
'tzy tot vreede, of tot oorlogh. Op ditverdragh en ftil-

ftandt van wapenen fchoot de ftadt , met haare kafteelen , al haar ge-

fchut, tot een teeken van vreughde, los: daar de Ruiter en zyne fchee-

8 iAfril pen met etlykc fchooten op antwoordden. Daarna werden ontrent veer-

tig Chrifte flaaven by wifleling voor zoo veel gevange Algierfche Tur-

ken of Mooren geloft, en etlyke anderen voor het geldt van deneerften

inkoop vrygekocht. Korts daarna zaagen de Hollanders zes Algierfche

t DeLe- fcheepen , die met foldaaten uit het Ooft fquaamen, en van zes Engel-

z^kigier- fcnc oorlogfcheepen ,
onder den Viceadmiraal Laufon , werden ver-

fche roof- volght , doch hun ontzeilden. De Ruiter hadt hun den wegh wel konnen

y^Ea- affnyden , maar hy wou de ftilftandt van wapenen
, twee daagen te

gcifchen vooren geflooten , niet breeken. Dies moft hyze, tot zyn leetweezen

,

kromen
C

* zien inzoomen. Des anderendaaghs quam Laufon met zyne fcheepen by

binnen Al- de Hollandtfche vloot ten anker , zendende een floep met een vreevlagh
glcrs

* aan landt , om ook in handeling te treeden : maar zyn afgezant moft

onverrichter zaake vertrekken. Dit was, zeitmen, de vyfde maale dat

d'Engelfchen , federt het breeken der vreede,. den pais met die van Al-

Zcemaght giers te vergeefs zochten te hermaaken. Die van Algiers hadden te dec-
aan Algiers.

zer t^t yyftien fregatten , en daar liepen , terwyl de Ruiter op de ree-

de lagh , noch drie van de helling , en noch vier ftonden op ftaapel , di

binnen een maandt konden in 't water zyn. Invoege dat ze in 'tkort

tweeëntwintig rooffcheepen in zee zouden brengen , en in ftaat waare
om 's Landts ingezetenen , indien de vreede geen voortgangk hadc , noc
veel afbreuks te doen. Zy hadden daarenboven noch drie galeijen: e

waaren van meening noch zes fregatten op te {tellen
, en in 'tkort t

d^Ncdcr- bouwen. Ook waaren hier te dier tydt etlyke honderden, eenige mee
nen ontrent duizendt

, gevangenen , die genoomen waaren
, vaarende onder

de vlagh van hunne Hoog. Moog. en daaronder ontrent tweehondert in-
boorehngen. Weshalven die van Algiers op de Ruiter verzochten, dat
mC
u
da
n
r tCr ftecdc C€n Konful zoude laaten

»
om de naamen der ge-

melde flaaven op te zoeken , en 't belang van hunne Hoog. Moog.
waar te neemen. Tot dien einde werdt Andries van der Burg van Alk-
maar , Bevelhebber over de foldaaten op 't üchip van Verfchuur , door
de Ruiter

, en zyn' Krygsraadt ,
by maniere van voorraadt , en tot naa-

der ordre der Heeren Staaten, tot Konful aangeftelt. Den achtften va»
April ging de Kommandeur de Wildt, met de Kapiteinen van Meeuwen
en Niehof, door laft van de Ruiter , naar Mallaga t'zeil , met ordre , dat ze

daar eenige lyftoght zouden inneemen , en hem verwachten. Ook liet

hy zyne brieven aan de Heeren Staaten en de Raaden ter Admiraaliteir

door de Wildt over Mallaga afvaardigen. Hy zelf moft noch tot dert

dertienden der maandt voor Algiers vertoeven , eer hy de punten van'c

verdragh , dat men met den Staat zocht te fluiten
, van den Koning ctl

gS^nAi- de He«en van de Douane van Algiers kon bekoomen. Hier op ging

ffcrs t'zeil. hy dien zeiven dagh ,
tegen den avondt, met d'andere fcheepen oncfc*

Komt'te 2cil > Ellende zynen koers naar Mallaga
: doch de windt dreef he*1

naar Alikantc. Van waar hy ftraks vertrok naar Mallaga, daar hy ^ctl

een-

landtfehc

flaaven,

Konful

t'Algicrs

geftclc

6 April.

Dc Wildt
vertrekt

naar Malla-

ga-

% Afrit.
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ecnentwintighften aanquam. Hier vondt hy de Kommandeurs Kornelis 1661,

Evcrtszoon* en de Wildt , mee hunne fcheepen. Hy ontfing toen j a*Jfié

cenige brieven uit het vadcrlandt, alsook de vreedepunten met den Kei-

zer van Turkyen in 'tjaar zeftienhondert en twaalf, en met dievan Sa-

ké daarna geflooten , en daar by zekeren laft van hunne Hoogmoögent-
heden

, getekent den zesentwintighften van November des voorleden
jaars: uit welken hy kon afneemen, dat de Heeren Staaten, hem be-

veelende met die van Algiers een verdragh te maaken , overeenkoomen-
de met het verdragh over vyftig jaaren met den Turkfchen Keizer ge-

flooten
, daar door verftonden , dat men moft handelen naar den regel

vry Jchip vry goedt , en dat hun dienvolgens den voordel of 't ontwerp
by die van Algiers opgeftelt , niet zou behaagen. De gemelde laft luidde

gclyk als volght

,

De Heeren Staaten Generaalder vereenigde Nederlanden allen dengee-
hJf^

nen die dezen zullen zien ofte hooren leezen,faluit. Doen teweeten, alzoo van de vreë-

federt eenigejaaren herwaarts tujfchen dezen Staat ter eenre, en de Hee-
t̂

a^"£
ren Bajfa, Aga , en 'Douanevan Algiers verfcheyde misverftanden , en on- Algiers aan

ruften zyn opgereezen en ontftaan , en dat wy vangoeder handt bericht zyn d
*£^£*

en verzeekert van de goede inclinatie die by de zelve Heeren en der zei-
gczon ca "

ver ingezetenen zoude weezen om in vreede en vrundtfehap met dezen

Staat te leven
, correfponderen en traffiqueren , zoo te water als te lan-

de , uiteen vredelievendtgemoëdt , tot nederlegginge en beflijpnge van de

VQorfchreeve misverftanden en onluften , zoo is
r
i , dat wy , ons volkoment-

lyk betrouwende op de wysheit , ervarentheit en getrouwigheit van den
edelen

, erentfeften , manhaften , vroomen , onzen lieven getrouwen Mi-
chiel'de Ruiter , als Admiraal en opperhooft van een confiderable vloot

e

oorloghfcheepen, tot weeringe der rooveryen gezondenm de Middelant-
fche zee , den zeiven hebbengecommitteert endegeauthorifeert , committe-
ren en authorifeeren mitsdezen, omme door zich zeiven, ofte door anderen *

by hem daar toe te authorifeeren , met de welgemelte Heeren Bajfa »

Aga en de Douane van Algiers te maaken en te fluiten een tratlaai
van vreede en vrundtfehap

, gefundeertop redelyke en wederzydts lydely-
ke conditiën

, over een koomende met het traflaat met den grootmach-
tighften Keifer van Turkyen tot Konftantinopolen ontrent vyftigjaaren
geleedengemaakt, en tfedert onverbreekelyk gehouden , daar door de op-
gereze onluften ter nedergeleit , en verdere bloedtftortinge voorgekomen
moogen worden Ende weetende

, dat de zelve onze gecommitteerden
engejubflitueerden, omme tefaciliteeren haare negotiatie en handelwee, en
op dat die ten gewen//en einde mag werden gebraght , van nooden hebben
onze fpeaale procuratie

, volkomen maght , authorifatie en bevel , omme
nlle fcrupulen

,
die diesaangaande zouden moogen gemoveert werden,

wech te nemen
, hebben haargegeven

, gelyk wy hun geven in krachte
dezes

, volkoomen maght en authorifatie omme te moogen trafleren , ac-
corderen, en beftuiten met de meerwelgemelte Heeren Bafa , Jg* e*
Douane van Algiers het voorfchreven traflaat van vreede en vrundt-
Jehap

, volgens de inftruflie by ons daar toegegeven > ende van alle 'tgeene
alzoo beraamt

, gearrefteert en beftooten zalwezen te maaken en tepaf-
Jeeren zoodanige inftrumenten , contraflen en beloften, in alzulkengoe-
den en behoorlyken forme als nodiih zal wezen, engeneralykin

3
tgeene

voorjehreevenü
, ende wes daar aan en af dependeert , te verrichten

en te handelen
,
gelyk als wy zelfsprefent wezende zouden doen , belooven-

dejmceerlyk
, oprechtelyk en ter goeder trouwe te zullen houden voor

aan-
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1661. aangenaam , vafl , bundigh, en van waarden alk 'tgeene byde meer-

gemelteonze Gecommitteerde , ofte gefubftitueerden, in de zelve qualité

zal zyn gedaan, belooft, geconfenteert , engeaccordeert , 'tzelveon-
verbreekelyk naar te komen , fonderhouden en obferveren , zonder daar
tegens iet te doen ofte laaten gefchieden

, direclelykofte mdireclclyk, in

wat manieren het ook zoude moogen weezen , maar alles te ratificeren
en approberen : ook des noodt wezende daar van te verkenen brieven
en infirumenten in der befler forme. Gegeven in den Haage onder on*

zen grooten zegele
, paraphure , en fignature van onzen Griffier ,

o]>

den zesentwintighften van November, zeflienhondert een enfejligh.

M. STAVENISSE. Vt.

Ter ordonnantie van de Hooghgemelde HeerenStaatenGeneraal.

™ u ru
N. RUYSCH.

Met het af hangendt groot zegel
in rooden waflehe.

Ageren'"
*?och daarna &aven hunne Hoogmoogetitheden in Je volgende brieven

onderzoek noch klaarder te kennen, dat ze aan die van Algiers het onderzoek der

penfen't
Ne,derlandtfchefcheepen

,
en 't uitlichten der goederen of perfoonen , in

uitlichten de Landen van hunne vyanderi t'huis hoorende , niet begeerden toé te

«nffpl"
laaten : met,afl

>
dat de Ruiter, geduurende den ftilftandt van wapenen,

fopnen, toe alle vlyt zou aanwenden omdie.van Algiers tot afftandt der gemelde pun-
tC

Naa
a

rdèr
ten te beweegen

:
ofdat hy hun, daar toe weigerende te verftaan, alsvyan-

ïaft oP dat den zou bejegenen. Dat hy ook met alle moogelyke neerfh'gheit die van

Roh«gC-

C ^"P011 hunnc 2ceroovery zou trachten te beletten : dat hy hun, ter

zonden. plaatzc daar ze zich zouden moogen onthouden , alle afbreuk ter zee
zou doen

,
om hen daar door tot onderhandeling en vreede op den ;

voet als men met die van Algiers hadt te fluiten , te dwingen • of dat
men, zulks niet konnende uitwerken, liever in oorlog zou blyv'en • de-
wyl 'tvan te fchaadelyken gevolg, voor 't aanzien van den Staat onlv-
delyk en byde naabuurige Chrifte Koningen en Prinfen niette verant-
woorden zou zyn, indien men aan die Barbarifche roovers, tegens den

,vn t
-

^^«^raghpunten, van hunnen Ovcrheer
, den Turkfchenvï^ dLt£^

waaren d'R
g

Ir?
11 werdt gcj

c
,

ede* •
*>u gedoogen. Ondcrtuflêhcn

TrT aufi
g fhCn met

,

cenigefcheepen, onder 't gebiedt vanden Uk
tweeden van May de vreede met de Regeering van die ftadc geflootcfl.

.

Weinig daagen te voorenquam de Ruiter, met den Viceadmiraal MeppeK

^^V^r^^^' endeKaP~AldertMatthyszoon,P& Verfchuur Adnaan Bankert, Kornelis Evertszoon de Jonge deTurk-
**4m. fche prys den Eenhoorn, en de behoeftfluit den Kameel , met ongefrui-

mig weder binnen de baay vanKadix: daar ook in 'tkort noch meer Ka-
piteinen

,
die onder zyne vlagge behoorden , aanquaamen. Hier leggen-

de werdt ordre geftelt om de fcheepen dervlootctekielhaalen enfcliooH
Eenige te maaken. Ook ging de Kapitein van Meeuwen

, met het fchip de Vree-

vertXn de
> c« de Luitenant van den Kapitein van der Zaan, met de Turkfch*

«jaarna- prys den Eenhoorn, in 't begin van May } naar 'tvaderlandt t zeil Korts
daarna t zyn ook de Kapiteinen van Kampen, Aldert Matthyszoon , en

ts^jr. Jooft Verfchuur (nevens deKapiteincn van Braakel en van Reede, met
eenige Smirnaasvaarders en andere koopvaardyfeheepen) dervvaart ver-

trokken. Van Meeuwen, van Kampen, Aldert Matthyszoon, en Ver-
'

fchuur, ,
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fchuur, waaren door deHeeren Raadcn ter Admiraaliteit t'Amfterdam i66z.
op ontbooden, en in hunne plaatze werden de Kapiteinen Ifaak Swcers, Swccrs '

Joris de Kaulery, Albert de Graaf, en Gerbrandt Boes , met de fcheepcn G!S
Kampen, het Raadthuis van Haarlem, Ylft en Wulpenburg, (alle met lo«.'

f

ÜOi

LyftDghtvoor den tydt van twaalf maanden verzien ) derwaart gezonden. ^SST
Deeze quaamen den vyfentwintighften dermaandt, mettwee fcheepcn ,

ondade

die lyftoght en andere behoefte voorde Ruiter , de Wildt en d'Amfter-
vl

?^,7>
damfchc Kapiteinen inhadden , te Kadix onder de vlagge. Den tweeden
der volgende maandt ging de Viceadmiraal de Ruiter met de vloot onder
zeil: eerft naar Mallaga, en vandaar naar Alikante. Hier ontflng hyf«• ^ 5 vu vauuaai naai ( »ui>ain«, a ^hliiu^

j

•

^ n
c van hunne Hooghmoogentheden de Heeren Staaten

, denze-zynvi
venden van Junius , aangaande de vreedehandeling met de Turkfche roo-

£
2e

oj
' -"«vu »aii jumuo, dailgddllUC UC VlCCUCXiailUCllM^ IJ1CL Uv 1 lUWvIlClUO-
vers genoomen : bevelende

, gantfeh niet te gedoogen dat de Turken eenig
onderzoek

, veel min uitlichting van goederen , aan of uit de fcheepen
der onderdaanen van hunne Hoog. Moog. zouden doen. Ook werden
hem de punten van 't vreeverdragh , met den Turkfchen Keifer Achmet
in denjaare zeftienhondert en twaalf geflooten, waar op hy metderoo-
vers de vreede zou moogen maaken , toegezonden. Toen ftelde hy met
het meefte gedeelte zyner vloote zynen koers naar Algiers. Hy hadt te

vooren de Kapiteinen de Graaf, de Klerk, de Boer en Boes, met hun-
ne fcheepen, tot gelei van ettelyke koopvaarders , naar Toulon en de
kaap delle Mele gezonden ; met laft , dat ze daarna naar Yvica zouden
zeilen, om daar nader ordre te vinden of af te wachten. Daarna liet hy
door andere fcheepen , naar Formentera en Yvica om brandthout ge-
zonden

, tot Yvica brieven aan landt brengen
, by welke de gemelde Ka-

piteinen werdt bcvoolcn , dat ze , daar koomende , de vlagge voor Al-
giers zouden opzoeken. De Heer de Ruiter , door veele tegenwinden Komtvooc
verhindert, quam eerft den zeften van Julius met elf fcheepen van oor- Algiers,

iog op derecde voor Algiers ten anker. Hyende Viceadmiraal Meppel
6juU

hebben de üadt
, volgens het befluit te vooren by den Krygsraadt ge-

noomen, elk met dertien eerfchooten begroet : de Kommandeurs Kor- Begroet de

neiis Evcrtszoon.cn de Wildt fchooten elk elf, de Schoutenbynacht elk
negen v en d'andcre Kapiteinen yder zeven fchooten. Ten zeiven daaee
zondt de Ruiter den Fiskaal Vianc , nevens Jonker Reinout van Koe- ZendcViaverden

.
naar landt daarzy zyne volmaght, ende verdraghpunten

, met
"™

den Turkfchen Keifer weleer geflooten, door zynen laft in 't Spaanfch en
Mn

Franfch vertaalt met zyn' brief, den Koning en de Heeren dTT^ring ter handt ftelden. De Ruiter verzocht in zyn' brief
, dat zc de^e-meTde verdraghpunten zouden overweegen, om op dien voet foonJer-

handeling te treeden. De Turken naanfen de fchnften beleefdelyk aan,
n beloofden daar s anderendaaghs op te antwoorden. Doch als zy ver- De vfcede-

ltondcn, dat men, volgens de verdraghpunten boven gemeldt ,
geenSI,onderzoek van fcheepen

, noch uitlichting van goederen wou toeftaan , **.
'

toonden ze zich ten hooghften ontftelt , en zeiden, dat ze dan geen

lontt j
mnC H°°g -

M°0g ' kondcn maaken. Maar niettemin be-
oomen ze de verdraghpunten te zullen naazien , en daar 'sanderen-
aagns 0p te antwoorden. Den volgenden morgen quaamen de Neder- 7 r»i.

andtlche Gemaghtigden weer met hun in eefprek, aan wien zy ronde-

fïooten
g™Cn

:
dat Ze °P de P^ten ,

met den Grooten Heerge-

AehnnUrJ
ecn

.

vreedc konden maaken
;

dewyl die onder anderen me-

TZn men de Ncderlandtfche flaaven zonder losgeldt zou
moeten ontflaan

, en dat men niet meer dan drie ten hondert voor tolK BoQk
< Hh van
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Twifl on-

der de Tur-
ken.

Hunne

de Ruiters

boordt.

1 1 Jul.

Hun voor-

ftel en aan-

bieding.

HET LEVEN VAN DEN
ifjói.van de koopmanfehappen zoubetaalen. Hier op werdt geantwoordt , dat

het op die twee punten niet zoude aankoomen , dat men eikanderen
Gefchil Jaar over wel zou verftaan. Doch over 't onderzoek der fcheepen , en

derzockdet
'* uitlichten der goederen en perfoonen , vielen veele woorden. Hier over

fcheepen en hadt men groote moeite , zonder iet te vorderen. De Gemaghtigden

der'goedc-

11

voeren dagh op dagh aan landt , en hadden in de Douane , en daar buiten

,

veele byzo^idere gefprekken met de Turken , die flip op den eifch van
't onderzoek en d'uitlichting bleven {taan. Korts daarna hadden de Nc-
derlandtfche Gemaghtigden gehoor in de Kaffövo of groote Verga-
dering, daar dit punt metgrooten ernft, en niet zonder hevigheit werdt

bctwift. De Turken waaren 'tzelf niet eens: eenige wilden d'onderhan-

deling ftraks afbreeken : andere zochten iet toe te geven ; zoo dat ze

met onderling misnoegen zyn gefcheiden. Den volgenden dagh werdt doof

fz«v
d,

rS/^
e Hecren van ^c douane aangebooden, dat men 'toude vreêvcrdragh

Tillkaa?- van 'tjaar zeftienhonderdt tweeëntwintig f met de Heeren Staaten zou ver-H 1^' nieuwen: of dat men dc verdraghpunten en voorwaarden, die zy , den

Twe
9

e° Ge- tweeden van May leftleden, met d'Engelfchen hadden geflooten , zou

koo
S
menlan

aanncemen -
^ok zonden die van de Douane van Algiers twee Gemagh-

' aan
tigden aan dc Ruiters boordt , die de gemelde aanbieding vernieuden,

en \ in alle vaaten zochten te gieten , om 't gefchil by te leggen. Zy gaven

, fchoone woorden , met groote beloften , zeggende , dat men in 't onderzoe-

ken der Hollandtfche fcheepen heuiïchelyk zoude handelen: en dat men
de Schippers, als ze hunne zeebrieven toonden, en zeiden, dat ze voor

reekening van d'onderdaanen van hunne Hoog. Moog. waaren gelaaden

,

terftondt vry en onverhindert zou laaten heenen vaaren , zonder eeni-

ge dwang te gebruiken : daar by voegende , dat ze iet moflen doen om
hunne gemeente te ftillen en te voldoen. Maar de Ruiter antwoordde

De Ruiters dat men zonder bewimpeling of bepaaling vry goedt vry fchipmoft heb
an

'TijuU
C

' ben , of dat men anders tot geen verdragh kon koomen. Hier op zyn Z
bedroeft van zyn boordt gefcheiden , doch met eenige hoope dat me
eikanderen in hunne groote vergadering, die den vyfticnden der maand
Itondt gehouden te worden , nader zou verdaan. Ter zelve tydt hoor
den eenige Bevelhebbers den opperden Konftapel, of Gefchutloflcr der
Turken, dienevens de Gemaghtigden op de Ruiters fchip was geko-

rntmXe '

verhaaIen
' dat de ftadt Algiers > met haafe waterkafteelen

,
(behalven

van gefchut
de twee kafteden op den berg) met zevenhondertenvyfentachtig Hukken

fAlgiers, gefchuts, die alle naar de zeekant gekeert (tonden , tot haare befcher-

jtM minS was
A
verzien. Den volgenden dagh ontfing de Ruiter 't aflehrift

De Ruiter van 't vreeverdragh
, dat ze met d'Engelfchen hadden geflooten , enden

hettrdLg,
NederIanderen aanbooden. Dit verdragh behelsde acht punten , en 'tal

metd'En- vende ,
van woordt tot woordt vertaalt, was van deezen inhoudt, In*

flooten

ngC"^ eeu*&e Akïerfche kaapers d'Engelfche koopvaarders in zee ontmoet*

Het zeven- ten ,
dan zullen de zelve kaapers hunne floepen met twee mannen ,

be*

?vcrdrUh
R^ve ^6 roeyers ' aan het boordt van d'Engelfchen moogen zenden ,

' voel?

ralkend?
' ke tweemannen alleen zullen vermoogen over te koomen , en den Schif'

iocken""
per tevraagen , tfh °°k eenige Spanjaarden , Genueezen, ofTortugee'

hunne"! zen, of hunne goederen inheeft , en zal de fchipper de zelve goede-

S^rii ren
* °f

P

erfoonen!

'
aan denvoorzeiden kaaper moeten overleveren; m'iïs

tc

n

nderon-'^^ zyne vracht betaaiende , maar de voorfchreeve'kaapers zullen det

Jge goede- Schipper , ofzyn volk, niet met fokken , dreigementen, offlaagen,
moogen dwingen om zulks te zeggen. Die van Algiers verzochten ,

&l

men dat verdragh zou aanncemen , en hun den dertienden der maande be-
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fcheidt laaten weetcn. Dc Ruiter liet het terftondt uit het Turks in 't

Nedcrduitfch vertaaien, cn zondteenige affctiriften aan dc Hecren Staa-

ten. Doch aan de Douane of hooge Regeering van Algiers fchrecf hy
den dertienden den volgenden brief,

Doorluchtige
, hooghgeboore Heeren

,

Ik bedank uwe Doorluchtigheden voor de gunft , my door *t overleve-
d
*^ t̂

n

ren van de vreedepunten
, onlangs tuffchen den Koning van Engelandt aLdeHec-

en uw "Doorluchtigheden gejlooten , beweezen : welk verdragh ik met
J5"J^

d

v

e

da
fnyne Krygsraaden wel heb overwoogen. Doch lettende op het zevende Algiers.

punt
, en daar by ziende , dat d'Engelfchenhet onderzoek der fcheepen mM

cn V uitlichten der goederen , die dauwen verboode of onvrye noemen 9

onderworpen zyn , moet ik uwe Doorl. bekent maaken , dat hunne Hoog*
Moog. dat zevende verdraghpunt , om hooghdringende redenen , niet

konnen noch moogen aanneemen : te meer om dat hunne Hoog. Moog. met
alle Chrifie Koningen

,

c
Prinfen, en Moogentheden , in zoodaanige vree-

de en verdragh ftaan , dat vry fchip, vry goedt , plaats heep. Hier
komt noch by , dat onder fchyn van onvrye goederen te lichten ,

gemeen-
lyk vrye en onvrye goederen worden weghgenoomen s waar door de koop-

luiden merkelyk worden befchaadight , en de Schippers in hunne reizen

verachtert. Indien dan uwe Doorl. een goede en beftendige vreede met .

hunne Hoog. Moog. genegen zyn te fluiten , zoo zouden uwe DoorL
dat zevende punt moeten veranderen. Ondertujfcheu zyn wy van onzent

weegen bereidt , om alle andere redelyke voorwaarden en verzoeken aan
uw Doorl. toe te ftaan. Waar op ik een fpoedig en gunjlig antwoordt
verwachte. Hier mede eindigende , beveele ik uwe Doorluchtigheden
de Goddelyke genade , en blyve

,

Doorluchtige
, hooghgeboore Heeren

,

hi't fchip de Liefde y

voor Aig>trs, den \)w ootmoedige 'dienaar
ij vau Julius \6Gi.

MIGHIEL ADRIAANS Z. DE RUITER.
Ondertuflchcn vernam dc Ruiter uit de Turken , die zomwyle aari

zyn boordt quaamen
, dat men in de ftadt ten hooghften genegen wasom met dc Hollanders vreede te hebben , en dat zelf 't gemcene volk

daar om riep. Den vyftienden der maandt quamdegroote vergaadering N*de«
der regeenng t'Algiers by ccn, daar zich ook wederzydts Gemaahtieden

hia/dmge

heten vinden. Hier verklaarden dc Turken, dat veelcvanhunneÓvE^^
met het leger te velde waaren

, in wiens afzyn zy 't vreeverdragh ra*t£*
vanA^

volkoomentlyk dorften fluiten. Zy verftonden , met reeden , dat al die V*'.
deel aan de regeering hadden , ook gekent moften worden ontrent de
beraadtflaagingen cn 'tbefluitover groote zaaken. Duswerdt de vreede,
die d Algierders noch niet konden of wilden aanneemen , niet verwor-
pen

, maar alleen noch uitgeftelt
, en, naa eenig verder gefprek , befloo-

ten, de ftilftandt van wapenen , in April gemaakt , terwederzeide, de
volpnde vier maanden

,
getrouwelyk uit te houden. Dit werdt vaft geftelt , De ftif-

onder beding
, dat d'Algierfche rooffiheefen , geduurende dien tydt,

geen Hollandtfche koopvaar'dyfcheepen zouden moogen onderzoeken , noch wcrdc be-
daar eenige goederen

, of perfooncn uitlichten. Dat ook de Hollanders ^ghc,
zuks aan die van Algiers niet zouden doen, waar dat men eikanderen dingv^
alle vnendtjehap zou bewyzen : voorts dat deViceadmiraal de Ruiter fc^P vry'

onderwyle aan de Heeren Staaten zoude fchryven , cn daarna weérf^'^
Hh 1 voor
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166z. voor Algiers koomen, om met eikanderen in nader onderhandeling te tre-

den, op hoope van dan wel over een te koomen, en een goede vafte vree-

de te treffen. De Viceadmiraal de Ruiter vondt gcraaden dit verdraghin
te willigen: niet twyfFelende , of. de volkoome vreede zou daar , op bil-

lyke voorwaarden , zelfs met beding van vryfchip, vrygoedt
, vryvolk,

op volgen; gemerkt de gemeene zucht tot vreede. Naadat de zaak met
die van Algiers dus verre was gebraght , werdt de Viceadmiraal de Rui-
ter door de hooge zee belet onder zeil te gaan , tot den achtienden der

gwtwn ai-
maandt

» toen raakte hy met ettelyke fcheepen buiten de baay : maar
gicrst'zcii. de Viceadmiraal Meppcl bleef in de kalmte leggen , en moft weer ten
i8/«/. anker Zoomen. De Ruiter beval , dat de Kapiteinen Aart van Nes

en de Liefde by hem zouden blyven, en (telde met de zynenzyn' koers

Noordt,aan, naar Majorka, daar hy zyne andere fcheepen zoude vin-

den. Hy hadt de Kapiteinen Kornelis Evertszoon de Jonge en Jakob
Korneliszoon Swart naar Alikante gezonden , om daar zyne brieven

,

aan de Heeren Staaten en de Raaden ter Admiraaliteit gefchreeven , over
Madrid te laaten beftellen, de brieven, die daar moghten beruftcn, te

vorderen ,
en dan de vlagge te Majorka op te zoeken. Den twintighftert

der maandt zagh hydat de Viceadmiraal Meppel, en de Kapiteinen vafl

Nes en de Liefde hem volgden, en quam dien zeiven daghmethun, en

Ma
0

^!
001 zvn andere ĉneePen >

voor de ftadt Majorka , daar hy de Kapiteineit

lojui. de Graaf en Boes vondt leggen. Hier werdt by hem en den Krygsraadt

goedtgevonden , den Kommandeur de Wildt , en den Kapitein de Lief-

de, met brieven aan hunne Hóogmoogentheden , en de Raaden ter Ad-
miraaliteit , naar Livorno te zenden , op dat die van daar met de poft

naar 't vaderlandt moghten afgevaardight worden. Dit fchryven diende
bm 'tgeen t'Algiers was verricht, ook langs dien wegh , bekent te maa-
keti. Den volgenden dagh weer onder zeil gaande

, quam hy dentwec-
*cAf- den der volgende maandt voor Kagliari , daar zich de vloot van verfch

water verzagh. Daarna met den Viceadmiraal Meppel, den Komman-
Tc Malta, deur Evertszoon , en noch zeven Kapiteinen , voor Malta koomen-

.
de

,
verftondt hy

, dat 'er twee Tripoleefche roovers in zee waaren Hier
heeft men een' dagh of twee doorgebraght met de fcheepen in der yl,

voor Tri f°° ^ °l*' $
hoon te maaken

>
en de vaaten weer met water

poT
te™1,en

-
Toen ftelde hy zynen koers naar Tripoli, daar hy den zeven-

«7^. Jje^en met tien fcheepen op de reede ten anker quam , vereerende de
Itadt met elf fchooten. Hy zondt ftraks twee van de zynen , VanKoe-

.

verden en Nieveldt
, met de floep , die een witte vreedevlagh liet waaijen

,

Bnefr"
naar ,andt

\ ?
m den Koili»g de vreede uit den naame der Heeren Staa-

voorfteiaan ten met een brief aan te bieden : doch niet dan op lydelyke voorwaar-

vanSi? ' j
gCnS hct vreévcrdragh weleer met den Grooten Heer , daarna

• met die van Salee geflooten, en by den briefgevoeght ; of op den voet
van 'tbeftandt

, met die van Algiers left beraamt, daar hy hem een af-

fchrift, in de Turkfche taaie gefchreeven , van toeftierde. Dees brief

werdt by den Koning ftraks beantwoordt. Hy zondt ontrent den avon^
een Gezant ,

met een Noorman tot tolk , aan de Ruiters boordt , die

j>csKo- 't antwoordt in gefchrift overgaf : betuigende, dat hy ten hooghfte gt'

woSdtT ne&en wa* om met hunne Hooghmoogentheeden
, de Heeren Staatettf

waar by de vreede te hebben ,
gelyk zyn Heer de groote Keizer met hun in vreede

^rdt\fgc-
en vriendtfehap leefde: maar dat zyne onderdaanen, inzonderheit A*

fla
s<*. fildaaten en zeeluiden ,

geene vreede begeerden
, dan zoodanige als $

met dy

Engelfchen hadden, dat is , met onderzoek der fcheepen, enét'

ItchtH
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lichting van vyandtlyke ofonvrye goederen en perfoonen. Dus wcrdt i66%a

d onderhandeling afgewcezen. Ook verhaalden Van Koeverden en Nie-
veldt, die aan landt waaren geweeft , dat al 'tvolk zich regens de vree-
de Kantte Zy wiftert dat eenige voornaame Tripoleezen den Admiraal DeTripo-
van Tripoli, poogende den Koning, die voor de vree was , voortefpree-

,ee2ent°ö
;

ken, en zeggende, dat het goedt was in vreede te leven, fchendig had-

"

den overgehaalt
,
hem toefnaauwende

, zytgy bevreeft om in zee tegaan ,

de vrccde'

*p zullen wel een ander voor u vinden. Den volgenden morgen werdt i%<A*t*de vreede plat afgezeit. Daarna zondt de Koning zyncn Gezant
, met

den Noorman, een Renegaat, noch eens aan de Ruiters boordt,* hem
naader vraagende, op wat voet men zou willen handelen? Hy antwoord-
de, dat men voor eer

ft moft vaftflellen, dat de koopvaardyfcheepen vdn
d'onderdaanen van hunne Hoog. Moog. geen onderzoek , noch uit*
lichting van goederen of volk

, moften onderworpen zyn. Waar op zy
itraks zeiden

,
dat ze zulks niet konden , noch wilden toeftaan. Doch

Zy waaren bereidt op de voorwaarden , die ze ten tyde van Kromwel
met d'Engelfchen hadden gemaakt , (overeenkomende met het vreêver-
dragh, onlangs tuflehen die van Algiers en den Koning van Engelandt
geflooten) de vreede met de Hollanders terftondt te fluiten. Maar de Rui-
ter volgde zyn laft , en bleef flip ftaan op den eifeh van vry fchip , vry
goedt

,
vry volk. Zyne* Gemaghtigden voeren twee of driemaalen aan

landt
, zonder iet te verrichren. De Tripoleezen bleven by hun opzet.

Maar de Koning van Tripoli toonde , niet tegenftaande dat afflaan der
vreede

, dat d'edelmoedigheit en heusheit ook by Turken plaats vindtHy liet den Viceadmiraal de Ruiter aanzeggen, dat hy hem al wat hy en Groot*
zyne fcheepen, moghten van nooden hebben , gaarne wou laaten volgen •

heushcit

enopwoorden, die licht gefprooken worden
, volgden werken. Hy zondt"

dertien ofTen, yyftig fchaapen
, en veel groente en andere ververfchina T"H j -

tot eengefchenk, aan de Ruiters boordt: en als de Ruiter den broeder lltf
van een zyner matroozen

, te Tripoli in flaverny geraakt , zocht te lof-
len fchonk hem de Koning den flaaf, zónder eenig geldt te begeerenOok ftdde de Koning alle de Hollandtfche flaaven^ie onder zCel
Meelt waaren

,
yder op tweehondertenvyfentwintig {lukken van achtenvry uit het landt: maar de Schippers cf[stuurluiden op drichonVrtS-ken van achten. Hy zondt ook eenlyfï van aller naamen "ntre^tachtig toe aan de Ruiter, met aanwyzing waar z??huis h<S

vnnvL ;JaI i

r
?otlcheepen ,

die dertigen meer ftukken eefchuts «"T,>P
K
oi,.

maar men veritondt daarna, dat heteene ontrent de kaap van Soartiven-

^n Ldr r l?
Verbrandt t : d« toen liojidertendrieënvyftig Turken t* *-

Cd fcte^"'-
en t0t flaaV£n werde»g^^kt: datmenuifhetHoI-^

veertt PIHf
d"eentw

!
nt

!
S m

L
anne"

.
en uithetTutks rooffchip drieën- W-veemg Chnfte flaaven hadt geberght. D'andere fcheepen, die voor de

w,„J A
£l

ï ' „
nden ze toen niet ui"uften , by gebrek van kabels en

febe v + u
W men dat een van hunne fcheepen

,
uitdeMiddelandt-

zoo baaft%t°w"j
C

'
e" veel henneP ™ gefponne gaaren inhebbende

, t VltJe

brandr „,J.?i
P reede 1uam • door een kaars by avondt was aan £«»•»'.

groote verlegenheir £^T ^""f ^'tV™ *
afWUn aS, U, j ,

n cvenwel verwierpen ze de vreede. Straks naac
atDreeken der handelmg nam de Ruiter zyn aficheidt van den Koning,

Hh 3 hem,
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i66z. hem , door den volgenden brief, voor zyne heufche weldaadigheit be-

dankende ,

Doorluchtige
,
hooghgeboore Vorft en Koning

,

Be Ruiters Naa wenfehmg van veele gelukzaalige jaaren , en een voorjpoedigé

den Koning
regeerine, dient deeze om uwe Koningklyke Majefleit voor alle beleeft-

van Tripoli, heit en heusheit , en voor 'tgroot gefchenk , dat uw Majefieit my heeft

gelieven te vereeren , te bedanken : wenfehende het zelve te konnen ver*
)

fchuldigen. •Wydcrs , naadien Vw Majefieits onderdaanen geen vreede

met hunne Hoog. Moog. begeeren , zal ik met vriendtfehap van u<we

Majejleits reede vertrekken, op gelyke wyze als ik daargekoomen ben

>

laatende het recht der zee , en de fortuin des oorlogs haaren loop nee*

meh naar de beftieringe des allerhooghften Godts, die uwe Koningklyke

Majefteit in langdanrigegezondtheit wilfpaaren. Hier mede eindigende ,

zal ik blyven ,

Doorluchtige , hooghgeboore Vorft en Koning

,

^'tmnil^Sm
9 Vw Koningklyke Majefieit

s

i9 van Augupus zeer genege en ootmoedige dienaar

MICHIEL ADRIAANS2. DE RUITER.

Gelegent- Terwyl de Ruiter voor Tripoli ten anker lag , nam hy naaukeurig acht

ftcïktevan °P de gelegentheit der ftadt, en oordeelde, datmendehaaven met twee

Tripoli!

5"1

of drie zinkfeheepen zou konnen bederven, zoo dat 'er niet een fchip

zou konnen uitkoomen. Maar hy bevondt ook dat de ftadt, behalve»

d'oudc fterkten , met een nieu vaft kafteel , federt twee jaaren gebout

,

was verzien': en men zey dat op dat nieuw kafteel vierenvyftig zwaare

De Ruiter metaale ftukken laagen. Naa 't afzenden van den ftraksgemelden brief,

gaat van ging de Ruiter , toen de windt , ontrent middernacht , Zuidtweft uit de

der
P
2rii.

0n
" wal quam , met de zynen onder zeil. Daarna \ zondt hy den Schoutby-

E^nigc nacht van der Zaan , en den Kapitein Swart naar Malta , en van daar

wtrde^van naar Alikante , en Kadix , om naar brieven te vernecmen
, endanfehoon

dc vloot af- te maaken. De Viceadmiraal Meppel , met de Kapiteinen de Boer en

t TiJug. Nachtglas , uit Noordthollandt , waaren byna ten einde van lyftoght

:

en op het fchryven van Meppel , aan de Heeren Raaden ter Admiraali-
teit van Noordthollandt , verzoekende ordre om zich verder van lyf-

toght te verzien, of naar 't vaderlandt te keeren
, quam geen antwoordt.

Dies verzocht hy zyn affcheidt, om met de Noordthollandtfche fchee-

pen naar Hollandt te moogen zeilen. Doch by de Ruiter , en zyn Krygs-

raadt , werdt verftaan , dat de Heer Meppel met de gemelde fchcepefl

zou verzeilen naar Livorno; om te zien of daar geen nader ordre wa$

aangekoomen; doch daar niet vindende, zoude hy voort verzeilen naaf

Alikante, en van daar naar Kadix, ten einde als vooren : en dat hy»

op geen van die plaatzen eenige nader ordre , om de fcheepen op niet*

met lyftoght te verzien , bekoomende , dan zynen koers naar 't vadcf-

landt zou moogen ftellen. Ter zeiver tydt belloot de Ruiter met zy»

Krygsraadt , dat hy met zyne overige fcheepen ten eerften naar Tufl&

zou zeilen , om d'aangevange vrcedehandeling , waar 't moogelyk , te vol-

trekken : en dat men daarna de fcheepen der vloote zou trachten fchoo»

te maaken , om tegens den ty'dt van 't eindigen van den ftilftandt va»

wapenen met fchoone fcheepen naar Algiers te zeilen, en daar te vej
-

neemen wat ze van zins waaren te doen of te laatcn. Met den
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rniraal Meppel werden ook brieven aan de Heeren Staaten , en de Raa- 1661.
den ter Admiraaliteit

, raakende de zaake van Tripoli , over Livornö
afgezonden. De Ruiter quam den negenentwintighften der maandt , met üeiwt
den Kommandeür Kornelis Evertszoon , den Kapitein Aart van Nes , (diejBjgli
de vlag voerde als Schoutbynacht) en de Kapiteinen Bóes , Sweers , de voorTunts.

Graaf Nichof, de Kaulery, de Klerk, Bankert en Kornelis Everts- ^a'tè'

zoon de Jonge , (doch deen wat laater dan d'ander) voor Goletta ,

het kafteel dat aan de mondt der haven van Tunis leit
', ten anker,

poch de meefte waaren door een' ftyven Noordtweften windt vry redde-
loos geworden, en hadden fchaade aan zeilen en touwen geleeden. De Zynffihr^

Fiskaal Viane en Jonker Reinout van Koeverden werden tegens den
deli

avondt, met een brief, door den Viceadmiraal de Ruiter aan den Ko- Baff'aen art-

ning, Baflaen d'andere Heeren der hooge regeering gefchreevcn, naar d^r"^*
landt gezonden. De gemelde brief gaf te kennen , dat hy nü een vol- n.,g .

CRCe "

koome volmaght en bevel van de Heeren Staaten op het ftuk der vree-
19 *****

dchandeling hadt ontfangen , en bereidt was met hun te fluiten. De Ko-
ning

, de Batfa , en Douane toonden over zyne komfte groote blydtfchap

»

Zeggende
, dat de Hollanders mannen van hun ivoordt waaren $ om

dat ze noch voor 't einde van den geftelden rydt, en van den ftilftandt

van wapenen, wederkoomende , 'twerk der vreede zochten ten einde
te brengen. Ook hadtmen over de voorwaarden en verdraghpunren geen
twift noch woordenftrydt. Men was 't haaft eens , en den volgende dagh rj>e vrëecfë

werdtde vreede, volgens denlaftenhet voorfchrift der Heeren Staaten , ^tdk v3h

met beding van vry (chip , vry goedt
, vry volk , geflooren. Hier op Jcfl^J*

zagh men van 't kafteel een witte vlag waaijen. Toen zondt de Ruiter 3©™ï
zyne floep naar landt, om Viane en Koeverden af te haaien Zy qua-
men, nevens twee Gemaghtigden van den Koning

, Bafla, en rede-
ring, aan zyn boordt, wenfehten hem veel geluks met de gefloote vree-
de

,
en vertoonden hem de verdraghpunten

, die ftraks in 't Franfch wer-
den vertaalt. Maar men moft, op 't aanhouden van den Koning en re-
geering

,
daar een Konful laatcn. Hier toe werdt , door de Ruiter en zvn'

Krygsraadt
,
eenen Robert Rouk , van Bergen op den Zoom , verkooren

doch by maniere van voorraadt
, tot nader ordre der Heeren Staaten' 5

0u
ïi

0t

Des anderendaaghs voeren de Ncdcriai^
maghtigden van Tunis en den Konful Rouk weer naar landt, om ton-derteekemng van 'tvreêverdragh te vorderen. De Koning zonêk toeneentge ververfching aan de Ruiter: en dcntwccdcnTansitemteou^
de Geheimfchryver van den Koning en den Bafla , metSSdenvan ade

,
aan de Ruiters boordt, die hem -tvriêvcrdraSS^-

de, opdat hy tzou teekenen. Hy onderfchreef 't , nevens den1 fS "4*

TJ^t^^A^^ denKoni"g> denBalTa, en de Douane <f",der öadt Tunis onderteekent. Het beftondt uit dertien punten , luiden-
^

de van woordt tot woordt als volgt

,

Vreedeartykelen, gemaakt door den edelen Heer Michiel de Ruiter , Vrcém-

Viceadmiraalvan Hollandt en Weftvrieflandt , kommanderendc eenïtg™Lvioot lcheepen van de vereenighde Nederlanden in de Middelandt- ™TUnij *

ni^xi ' ^
Ult

,

laft cn van wegen dc Heeren Staaten Generaal der veree-
8cfloo"a '

Dou™ j
den

' met haare Exccllcnticn Mahomet Pada, de
ne van dG voortrefTelyke en wydtberoemde ftadt van Tunis,
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en Haga Muftafa Dcy , den Generaal van al de ruitery en'tvoec-

volk der ftadt en 'tryk van Tunis.

Eerftelyk , dat alle voorige accoorden , pretentien , en vrundtfehap-
pen tuffchen beide partyen en natiën zullen zyn nul en vangeender waar*
den , en zal van nu af een vafte en bondige vreede voor eeuwigh onder-

houden worden , en wyders naar dato dezes gepermitteert zyn , een

vrye negotie
, tuffchen de onderdanen van haare Hooghmoogenden ter

eenre , en de onderzaten des ryks van Tunis ter andre zyae : dat de

zelve mogen komen vry en vrank , en keeren in alle zeen , revieren »

havenen , enftroomen van yder een , met haare fcheepen en koopman-

fchappen , de zelve koopmanfehappen overvoerende waar het haar zal
gelieven, zonder dat temant, ten weder zyden , deen dander zulks

zal konnen beletten, betalende alleenlyk tol voor
9

1 geene zy zullen heb-

ben verkocht , en zullen alle laatft gezette exacJien, ofte knpoften , of

de ladinge ende ontladinge van de goederen en zyde tot Golette worden
gereduceert en geftelt in allen deelen naar ouder gewoonten , koftuimen

en tol.

Item, en zal men geene fcheepen van beyder zyden vifiteeren of be-

zoeken , 't zy in zee ofte in havens , maaryder „ zyn vlagge toouende,

zullen den anderen zonder eenige moleftatie ofte interruptie laten paffe-

ren , en voor zoo veele de fcheepen van Tripoli , met ons in oorlogh,

een en de zelve vlagge als die van Tunis zyn voerende , .zullen , om
alle inconvenienten te verhoeden , de gezeidefcheepen van Tunis heb*

ben zeekere certificatie , getekent van den Konful der vereenighde Ne-
derlanden , aldaar refideerende , dat ze van die plaatze zyn , welke

certificatie getoont zynde , zal men de zelve onbefchadight laatenpaffe-
ren, In tegendeel zullen de onderdaanen van haare Hooghmoogenden toe-

laten , dat vier ofte vyf'perfoonen aan boort komen , om aan de zelve
te verzekeren , door haare zeebrieven , dat ze zyn onderdanen -van haare
Hooghmoogenden, en dat haare fcheepen daar zyn fhuys hoorende , en
fchoon eenige vreemde koopluiden enpaffagiers , ofte eenige koopmanfehap-
pen , toebehoorende eenige andere natie , aan boordt waaren, 't zy ook
wat natie het moghte zyn , zoo zal echter het zelveJchip , 'perfoonen ,

en al 't geen daar in is , vry en liber zyn , en zonder eenieh molefi
moogenpaffeeren.

Item, de onderdanen van de vereenighde Nederlanden , aan haar
boordt ontfangende eenigepaffagiers , ofte goederen , toebehoorende de in*

ezetenen van het Koninkryk van Tunis , zullen zy , voor zoo veel ift

aar is, gehouden zyn t
dezelve te defenderen, en niet overleveren i#

de handen van haare vyanden.

Item, zoo eenige fcheepen van beide de partyen , per accident , doof

ftorm of anderfins , quaamen fchipbreuk te lyden op eenige der zefoef

kuften , zullen de perfoonen vry zyn , en de goederen geberght , en den

eigenaarsgelevert worden.

<^Alle onderdanen van haare Hooghmoogenden , woonende in de flati

en V Koninkryk van Tunis zullen vry zyn , zoo nu als hier naa ,
&

zullen moogen vertrekken met haare goederen
, familien , en kinde-

ren , fchoon die daar waren gehooren, wanneer het haar ook zal}?'

lieven.

Item, en zullen geene der zelve natie lyden eenige woorden van
jtirü*
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firafi Z
a

rden

ZUlkn
'* ****** de tf^fi**»* *** ^ite ge- 166*

r^ht^ft^ '1
m ZUÜ? *»'&*°u<leH zyfi haar tot enigerechtbank tebegeeven, als voor den T>ey, onder den Koning van denwelken zy alleen fententïe zullen ontfangen.

g

fil VaH
ï,
aare Hoogh™ogenden ,

nochte eeniee der zeiver 3onderduanen en zullen niet aanfpretkelyk zyn voor deJcLt vaneeZh
particulier perfoon

t ten waare door obligatie onder de handt daartoewaren verbonden.

Item Jat de oorloghfiheepen van beide departyen zullen moogen 'komen omyder des zelfs havenen
, en, den Gouverneur advertentie gevendemare fcheepen aldaar Jchoon maken

» repareren , en refBualieeren,
kokende alle vivres

, leevendt of doodt , alles tot zoodanigen prys als«at op de markten enby de ingezetenen wordt verkocht en betaalt , zon-der daar af impoft te betaaien.
Wyders zoo een oorlogfchip van Tunis , onder zyn eige vlasheenfchip,

zynde onderdaan van Faare Hpoghmoogenden
, ondereen andere vlag-

ge als zyn eigen, vechtenderhandt quam te vermeefteren , zal in zul-
ken geval, met tegenftaande onze vreede , het gezeide fchip , zynde on-
derdaan van haare Hooghmoogenden

, goedeprinze zyn.
By aldien eenige flaaf in dit Koninkryk van Tunis, >t zyvanwatna-

tie het ook zoude moogen zyn , het quam te ontvluchten ofte aan boordt
te zwemmen van eenighfchip , zynde onderdaan van haare Hooghmoo-
genden

,
zoo zal de Kon/ul van de zelve haare Hooghmoogenden met ve*louden zyn zyn rantfoen te betaalen , V en zy hem tydeïk adver eï ewierJe gegeven, van zulks te konnen remediëren

, en hé zTedannkt
fl£T^^ m^7^ ^rantfoen moeten betaalen\aanZpatroon zoo als hy op de markt is verkocht geweeft , ofte zoo dat met

dnehondertjlukenvan achten, zondermeer

Jtr^Sft«f r7' ^"de te veroveren eenlge ,*
haare HoogLoogendm ^ktnf f ' ""^daanen van
fchip een&ofvalrder U ' ™

f°°
het Wr^rde

zyl nochtezy, oftehaarlVo7Ji
de hovenS^e miderdanen vry

fchadtght™^n%%iï£Z?^* mmiere» mogend
kaper ofte oorkMcZZoïh^

^ZtZlZdefSetZ"17™' &»»<S*m.
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braghten. Daar o
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uuren met de I-inl
8'"^ Viceadmiraal de Ruiter 's nachts ten tien Velt»;,*

den achtften dermS' °"der Doch toe" \ met de vloot4S™
V. Boek

wt> ontrent zeventien mylen verby Minorka was
T"^"'«*

ge- *
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^0 HET LEVEN VAN DEN
i^x. gekoomen, liep de windt Ooftelyk. Dies befloot hyin 'tverbygaan Al-

Befluit ter giersaan tedoen; om te verneemen , of hunne rooffcheepen ,
fedcrtzyn

hops ai-
vertrek , d'onderdaanen der Heeren Staaten ook hadden befchadight;

focn.

aantC

dewyl men hem te Tunis hadt bericht , dat d'Algierders eenige Duit-

Komt daar
^c koopvaarders hadden verovert. Den elfden c|uam hy , naa 'tuit-

oP dc

m
rccdc.

r

{taan van zwaareftormen, op dc reede van Algiers ten anker, vereerde dc

1 1 sept. ^.acjt met negen fchooten , cn zondt ftraks eenigen der zynen , om kundt-

fchap te bekoomen , met dc floep naar landt , die van de Heeren der Doua-

Aanbicding ne beleefdelyk werden bejegendt eironthaalt : hun aanzeggende , dat , in-

d«Aigicr- ^ fcmne fcheepen water, broodt, of iet anders van nooden hadden,

Bericht van zy dat vryelyk van landt moghten haaien. Hier verftonden de Neder-

eenigcT" landers , dat d'Algierfche roovers acht Hamburgers of Duitfche fchee-

fcheepen. pen hadden genoomen: doch niet dan 't volk van twee fcheepen gekree-

gen: dat daar vyf Hollanders onder waaren, die zy aanftondts opvrye

voeten , en in handen van den Hollandtfchen Konful hadden geftelt:

dat d'andere zes fcheepsvolken met de boots op d'eilanden , die men

de Barrels of de Barlengas noemt, waaren gevlucht , zonder een fchoot

voor hunne fcheepen tefchieten: dat ze nochvierFranfchen, een Ge-

nuees , en een' Portugees hadden genoomen cn opgebraght , cn een

Biskaajcr in den brandt gefchooten: en dat ze noch vyftien kloeke fchee-

DeRuitcr pen in zee hadden. De Ruiter liet al de boots waatervan landt haaien,

vertrekt en „mg nocn 's avondts met de vloot weer onder zeil. Hy verdeelde

Algiers, daarna zyn elf fcheepen in vier fmaldeelen. De Kapiteinen Kornelis

ii Evertszoon de Jonge , Sweers en de Graaf zondt hy naar Alikante, om

zyn vioo/in van daar brieven naar 'tvaderlandt te zenden: cn af te haaien: ook ten

yi

Ti°se t
2elven einde naar Mallaga , cn voorts naar Kadix te zeilen , om daaf

11 eft
' fchoon te maaken. De Kapiteinen de Klerk en Kaulery beVal hy recht

toe recht aan op Kadix te zeilen , zonder eenige plaatzen aan te doen.

Zendt den Ook werdt goedtgevonden , dat de Kommandeur Kornelis Evertszoon

,

deu^RoT met de Kapiteinen van Nes en Bankert , de ftadt Oran , op de Barbarifche

neïsEvem-kuft, indien 't windt en weder zouden toelaaten , eens zouden aandoen:

Oran."
a" om t'onderzoeken , dewyl die ftadt onder 't gebiedt der Spanjaarden

ftondt , of daar goedt waater cn een goede reede was
; op dat men by

noodt, indien men met Algiers moght afbreeken , de fcheepen daar met

water moght verzien , en 'tvolk ververfchen. De Ruiter hieldt in zyn

fmaldeel de Kapiteinen Niehof en Boes , en quam den veertienden voor
Komt voor Alikante, daar ook korts daarna de Schoutbynacht van der Zaan, en

14°^/. de Kapitein de Liefde by hem quaamen. Daarna met eenige zyner fchee-

Daamate pen op de reede van Mallaga koomende, heeft hy zyn fchip, dat bin-
M
fl%t. nen zeven olaagen tydts zoo begroeit was , dat het onmoogelykfeheen,

gekrengt, en met 'er haaft fchoongemaakt. Dit deedenook dc fcheepen

die hy oy zich haddc , en men ging den volgenden morgen weêr t'zeil*

De Ruiter was naaulyks in zee , of zeekcr Schipper van Hoorn quam

aan zyn boordt : verhaalendc , dat hy by drie Algierfche roovers W*5

geweeft, en dat die hem alle vriendtfehap hadden beweezen. Hy voet'

de 't fchip de gekroonde Leeu, verzien met vierentwintig ftukken, etl

gelaadenmet Noordtfche declen , vraagende, ofhy vryelyk naar Algief5

moght zeilen. De Ruiter antwoordde , dat hy dat veilig kon doen , ma*'

dat hy te Tunis beter markt zou bezeilen, en verzagh hemmetbrieycf1

En einde- Van voorfchryving aan den Konful Rouk. Daarna vorderde de Ruiter

yk tcKa-
zvne reis ^ met veel tegenwindt en onweer , en quam eindelyk den teft

etl

weet. dagh der maandt alleen met zyn fchip voor af in de baay van Ka<J^
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daar ook den volgenden morgen de Kommandcur Kornelis Evertszoon 1661.
en d andere fchecpen aanquaamen. Hy vondthicr , behalvcn de behoeft-
fluit den groene Kameel, noch vier fchcepen van zvne vloote: tewce-
ten den Kommandcur de Wildt

, en de Kapircinen Kaulery, de Klerk,
en Swarc, die alreedts hadden gekielhaalt en fchoonjremaakt. Men hadc
ner nu vyftien oorlogfcheepcn der vloote by een , en aan de vloot ont-
braaken nu alleen de drie Noordthollandtfche fchcepen, onderden Vi-
ceadmiraal Mcppcl

, die men van Livorno verwachtte. De Ruirer liep
ltraks naar het Puntaal om ook te kielhaalen en fchoon te maaken
Hier leggende quam de Prins van Montcforchio , met etlyke Spaanfché 3°<*?'-

Kapitcinen, en daarna de Hartogh van Albuquerque , Admiraal van Ka- 3

jtüjc
, met den Viccadmiraal Don Paul Kortera , hem aan zyn boordt

begroeten. Te dier tydt ontfing hy brieven uitHollandt, meldende hoe
de Hceren Staaten van Hollandt den Kapitein Aart Janszoon van Nes f

t j

tot Schoutbynacht onder 'tKollegie ter Admiraaliteit tot Rotterdam, in N«?ve"
oc plaatze van wylen Jan Aartszoon Verhaaf , hadden verkooren. Ook ko°«n«>t

WerdtdenHeere de Ruiter zynen laftbrief toegezonden , metverdrelafl

,

van hem, in den naame van hunne Ed. Groot Moog. de Staaten van Hoiiao<le,

Hollandt, daarop te beëedigen, enden zeiven laftbrief ter handr te (lel- b^ight
lcn. Hier op heeft hy den gewoonlyken cedt in handen van den Vicead- 3 oaa.

'

miraal, tenoverftaan van den gantfehen Krygsrandc
, afgeleidt. Onder-

tuHchen werdt groote vlyt aangewende om al de fcheepen aan de grondt Ee»»ge

te zetten, en fchoon te maaken : doch den elfden der maande liepen de loopSidc
fchcepen van de Ruirer, den Kommandeur Evertszoon, den Schoutby- baa

x v*n

nacht van Nes, en den Kapitein Bankert, die achter 't Puntaal op zyde
Kadi

JS
c*

hagen, groot gevaar, door een ftorm uit den Ooftnoosdtooften omiflt"
1

den grondt, en aan ftukken te ftootcn. Dit onweer hielde drie daaeen
ll0éU'

aan eer het bedaarde. Doch 'diep noch af zonder groote fchaade. Dan
het ichip van Bankert is door den windt zoo hoog op 't landt «waait
dat men daarna al zyn ballaft moft lichten om 't weêr vlot te krygen
Door dat harde weder brak het tuytou van de Wildts fchip , en d'an-
kers van ecnigc Spaanfche fcheepen gingen door. Korts te vooren ver-trok de Kapitein Kornelis Evertszoon de Jonge naar 't vaderlandt Hv was v*

9™ 1"
door de Raaden ter Admiraaliteit in Zeelandt op ontbooden uit vre z

*™
da zyn fchip met geen dubbelen huidt verzien

, vermits de laneduu-
vcrtrckc -

ngheit der reize, door de worm teenemaai zou bedorven wordeTDeViceadmiraalMeppeiquamterzelvetydt, met den Kapitein de Boer ode tcede voor Kadix HvlnrU a \ n. j ""F 1 "- 1" ac Doer, op Meppc!

U n ,\r A»„ l x7 d°or lalt van den Zeeraadt n Noordthol-
1™»

"iet
landt

,
den Kapitein Nachtglas van Livorno naat Alexandrfc™- d,

~

den omdenkonfulJoanTheylsde Jonge, dieteGroot Ka ro S-
van de R T"; *3T l

f-

engCn
-
Dc RuiKr °~fing t0« een' b^rief

«n»rfi
^Adrmraahteitin Nootdthollandt

, waarby hem werdc
aangefchreeven dat ze den Viceadmiraal Meppel, met de Kapiteinen
ac uoct en Nachtglas, om redenen hen daar toe beweeeende, hadden W«.w
ken^T, r°

d
f
n
;
HlM °P q™" Meppel aan de Ruiters boordt, verzoc-

°

2
'

y

b

n°ttM.nae lcirittclyk verlof en laft , om volgens zyne ordre naar huis te <fc

moogen keeren. De Ruiter vondt toen zwaarigneit om daar verlof toe
Ru"cr-

te geven
:
dewy het twee kloeke fcheepen waaïen , en te meer om dat

^me^T^^1^™^- en dat Nachtglas, te Kadi*

nach c„ ;afT « volSen - Hy overlei dan de zaak mer den Krygs-

1Wr L Jv,
v 'ceadmiraal Meppel tor antwoordt , dat hy en de DeRuitcr,Boet op d ordre van hunne Ed. Moog'. de Raaden ter Admiraaliteit in

li * Noordt-

Ki-

7 oaei.
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i66z. Noordthollandt, naar 'tvaderlandt moghtcn zeilen: doch dat hy en de

Krygsraadt niet van meening waaren om daar fchriftelyk verlof toe te

geven : te meer , oip dat hunne Ed. Moog. niet fchreeven , dat ze an-

dere fcheepen in hunne plaatzen zouden zenden. Dan echter ging de

Mcppci Viceadmiraal Meppel, nevens den Kapitein de Boer , eenige daagen

naaï Hoi-
daarna

' °P d'ordre van den Zeeraadt in Noordthollandt
, ftraks gemeldt

,

lande. met twee koopvaarders , naar Hollandt t'zeil. Weinig daagen te voorea

üVwidt beva* ^e Heer ^e Ruiter den Kommandeur de Wildt , en de Kapiteinen
werdtmet de Klerk, Kaulery, Swart, en Boes, die eerft klaar waaren , naarMal-

pen voor uit
^aSa te zeilen

, en van daar naar Alikante , en daar de vlag af te wach-
naar Maiia- ten ; neemende alle de Nederlandtfchekoopvaardyfcheepen , die 'tdcr-

lantcgc-'
waart hadden gemunt, in hunne befcherminge. Dan 't onweer , ftraks

zonden, gemeldt , hieldt hem drie of vier daagen op , eer hy t'zee raakte. Den

DciSit«
tweeëntwintigften ging de Ruiter, met zeven fcheepen , naar Mallaga

gaat t'zeji. t'zeil : maar den eerden nacht mille hy den Kommandeur Kornelis Everts-
uoéM. Zoon, enden Kapitein Niehof. De Kommandeur verloor door hardt we-

der zyn fokkeftag , en liep naar Tanger , daar hy vier daagen ,
geduu-

rende 't hardt weder, in debaay bleef leggen. De Kapitein de Graafzeil-

de zyn groote maft boven de mars af , en moft te rug naar Kadix kee-

MaiiTga.'
ren - De Ruiter

»
van al de fcüeepen door den ftorm afgeraakt , hieldt

x^oéiob. zee, en quam denderden dagh alleen te Mallaga: daar ook deSchout-

Ontfangt
Dynacht van Nes , en de Kapiteinen Sweers , en de Liefde den zeiven

brieven , dagh aanquaameii. Hier ontfing de Viceadmiraal de Ruiter 's anderen-

wdrc^k" daags brieven van hunne Hooghmoogcntheden , en van de Raaden ter

het vader- Admiraaliteit t'Amfterdam , den negenentwintigften der verlede maandt,

^"il'oóiob.
en ^en 2eften van Oktober geteekent. Het fchryven der Heeren Staaten

' behelsde een nader ordre, onderfcheidelyk en klaar geftelt , daar hy zich

in de vreedehandeling met die van Algiers , en andere roovers , naar

hadt te richten : met byzonderen laft , dathy in 't vreêverdragh den eifch

Lwi»« vanvryfehip, vry goedt, vryvolk, en andere voordeelige punten f

,

945™
X

by henopgeftelt, zou bedingen, of anders geen verdragh met hun aan-
gaan. Ook werdt hem aangefchreeven , dat hy , indien de vreede geen
voortgangh hadt

, na den vyftienden November , een derde van zync
vloote, dat is zes van d'onbequaamfte of onbezeilftc fcheepen , naai:
*t vadcrlandt zou zenden : te weeten , drie fcheepen voor 'tKollegie
ter Admiraaliteit t'Amfterdam , een voor Rotterdam, een voor Zee-
landt, en een voor Noordthollandt. Hier op bevaalen de Raaden ter Ad-
miraaliteit, dat hy voor hun aandeel de Kapiteinen van der Zaan, Nie-
hof

,
en Swart

, ter geftelde tydt zoude opzenden. Maar de Ruiter
fchreef aan hunne Hoog. Moog. de Heeren Staaten , en aan de Raa-
den ter Admiraaliteit t'Amfterdam , dat de Raaden in Noordthollandt
hunne drie fcheepen hadden opontbooden , dat de Viceadmiraal Mep-
pel en de Kapitein de Boer , op hunne ordre , alreê waaren vertrokken

,

en dat hy 't derde Noordthollandtfch fchip, gevoert wordende door den

Kapitein Nachtglas , zou by de vlag houden. Ten dien einde liet hy te

Ordre voor Mallaga en elders ordre aan landt , die men den gcmelden Nachtglas , als

tdn N
a

a
P
cht-

ny op een van die plaatzen zou aankoomen, ter handt zou ftcllen , waa*
glas, waar by hem belaft werdt ,

zich terftondt van lyftoght
, waater en anders , te

ÏJoiS
nbc

' verzien, en de vlagge t*Alikante op te zoeken
, of aldaar nader ordre te

werdt bydc vinden ; zonder dat hy zich naar d'ordre van hunne Ed. Moog. de Ra*'

,r
tebIy

"den ter Admiraaliteit in Noordthollandt, noch naar d'ordre van den Vi-

ceadmiraal Meppel, hem beveelende, zich ten fpoedighfte naar 'tf**

de*-**.

ven.
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derfandt tc begeven, z<fcide richten; dewyl die ordrc door hunne Hoog. i66n
Moog. met hun aanfehryving van .den negenentwintigften September
wérdt vermetight. Hy voerde ook den Heeren Raaden ter Admiraaliteit

ivt rtm te
P
cmoct

'
dat van clcr Zaan en Swart (die ze nevens

Nichof thuis ontbooden) de bequaamfle fcheepen hadden om in dat ge-
welt dienft tc doen: doch dat hy alleen den Kapitein Swart, ophoopc
dat het hunne Ed. Moog. zouden goedtvinden, by zich zou houden
en in zyne plaatze Kaulery, wiens fchip allerflechtft bezeilt was, zou
opzenden. Te dier tydt voeren de Nederlandtfche bootsen floepen daa-
gelyks aan landt, om lyftoght en andere behoefte afte haaien: daar toen
iet voorviel, dat niet wel luidde. Eenige Spanjaardts quaamen t'eenen
aaage

f byde floep van denSchoutbynacht Van Nes, die toen aan landt ti^
was

,
daar zy 'c volk met bloote deegens , en louter geweldt , dwongen hen

aan t boordt van hun kaapfchcepken , niet ver van landt leggende, te
Gr?)tc

i

roeijen. Doch dees Spanjaardts waaren zoo haaft niet in de floep, o{Zt:*c
zy naamen de Staatenvlag, die ze door 'twaater fleepten, en daarna on- J

an
i
aar-

der hunne voeten traaden. De Schoutbynacht van Nes maakte dees T 0̂Vl
moetwil den Viceadmiaaal de Ruiter ftraks, aan zyn boordt , bekent,
die, daarover zeer ontftelt, in der yl naar de gemelde kaaper liet ver-
neemen

: maar hy was zoo draa de baldaadigen aan boordt waaren

,

geweeken
,
en t'zeil gegaan. Men liet"aan landt over hen klaagen , en ter

zaake van de gewcldenaary en vlagfchending recht eifchen : ook vverdt
d'aanklaght door bewys van getuigen , daar een Spanjaardt onder was
bekraghtight: met aanvvyzing en overlevering van de naamen der moedt-
wilhgen

, die de vlagge van hunne Hoog. Moog. hadden gefchonden

»

en met voeten getreden. Men beloofden recht te zullen doen. Doch de
Ruiter die dit voorval den Hcctcn Staaten

, ook hunnen Gezant te
Madrid, met brieven verwittigde, liet het vervolgen van dat recht an-
deren bevoolen, en ging den tweeden van November in der nacht met DcRuitó
het opgaan der maane tzcil: doch hy liet aan landtbrievenbyden Kon-
& ,

met bevel, datvan der Zaan, Bankert, en de Graaf , iUzydaat
Z^

Z aZk'
de vl

,

a
8 A

,

li

,

kantc zoudcn °Pzockcn - T'Alikante vondt KmUithy den Kommandeur de Wildt
, en de Kapitcincn de Kicrk , Swart Kan-

1,k2ntt -

ery
,

en Bocs^ De Kommandeur Kornclis Evertszoon , met den Schou"
'**

bynacht van Nes
,
en de Kapitcincn van der Zaan en de Uefde ,v«vvemig uuren naar hem op de" zelve rcedeverfcheenen! DeKutezoS

J*ite geleiden p^^S^S^^

^

naa een ander Schipper en zyn fchip te wachten, daar mede deteWksnaar Majorka te zeilen, en dan, „et de Klerk en Boes, d vfivoo

reed?l nn 4 Y
,

dertlenden
n
d« maande

,
naa den middagh ,

op de w«fcr voot

m t eeTdonJk
W T* ont"ondt '« ecnzc" ongeftuimig weSer,

een™
ldonder^y- endraaywinden, die meeft mis liepen. Men zagh

jnigc lioozen (dat zyn vergaadcringen van vvaater die uit de zee ,
Keh°°"»-

7vv3
eCn P°mp

;
fchynen opgetrokken te worden, en plotzclyk met

len D
re

K
e" en rde" Windt ned«ftotten) opkoomen, en nedervai-

gantfeh mars
P
ven"l

Ba
,"
kerC Werdt tocn door ccn hooze Scvat <

die^
als of 'tfrhin l

cëhllam , en de Kapitein Swart ftorttc zoo op zyde,

rcrhr rn I , „
omgewaait hebben , doch zy quamen beide noch te bitmt

' " Dy acl«Mter ten anker. Den volgenden morgen zondthy drie ^* d "'=

lij Ge-
cmas '
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Gemaghtighden , den Fiskaal Viane, Jonker Reinout van Koeverden,

tigdmaan en eenen Lichtenberg , met de verdraghpunten , die hem de Heeren ^

roefdicTan Staaten hadden toegezonden , en 't affchrift van 't verdragh left met die

Algiers ih van Tunis geflooten, metzyn floep naar landt, om daar over inonder-

dclingta*"
handeling te treden*. In de ftadtkoomende, vverdt hun bericht , dat een

treden. Algierfch rooffchip
,
ettelyke weeken geleeden f , het fchip den Salvator

,

t [jfep't.
van Arnfterd'am uitgevaaren , en gevoert by den Schipper Jakob Pieters-

Kryghtbe- zoon Door van Edam , op de kuft van Portugaal, ontremde Barlengas,

Aigi«der
enin ^cn brandt hadt gefchooten , het meeftë volk laaten verbranden , drie

een fchip daar van opgebraght en tot flaaven verkocht. Dit lieten de Gemaghtig-

fterdatn ïn
^cn tcrft°ndt aan den Heer de Ruiter met een brief weeten : daar hy

den brandt ftraks op antwoordde , dat* dit vyandtlyk bcdryf tegens de gemaakte

iihootm
ftilftandc van wapenen ftreedt, begeerende dat men die fchaade zou ver-

Begeert' goeden , en 'tvolk in vryheit ftellen. De Gemaghtigden vervoegden

Schaidc
z * c^ ^ ^en ^ver^e ^er douane Sjabanninga , een Portugees Renc-

a c
' gaat. Dees toonde zich ten hooghfte genegen tot de vreede , en riedt

hun , dat ze den eifch, aangaande dat fchip en volk, tot naa 't fluiten

en teekenen der vreede zouden uitftellen
;
op dat het groote werk daar

aan niet moght haperen. Men volgde zynen raadt , en die eifch werdt

uitgeftelt. Doch daarna kreeg men zeeker befcheidt , met goedt bewys

,

dat de Hollandtfche Schipper, tegens den raadt van zynen Stuurman,

(die dit zelf betuigde) de vyandtfehap eerft hadt begonnen , en , buiten

noodt, op den Turk gefchooten, daar dat gevecht en ongeluk op volg-

de. Men tradt ten eerftentotd'onderhandeling. D'opgefteldeengeëifch-

te verdraghpunten werden aan den Overfte der Douane Sjabanninga

overgclevert , die al de punten, door de Ruiters laft in 'tSpaanfch ver-

j^nov. taalt, eerft wel overzagh en overwoog. Den volgenden dagh liet men
de Nedcrlandtfche Gemaghtigden in de Douane roepen , daar de ge-

Vrcede-
melde verdraghpunten , in 'tTurkfch vertolkt, openbaarlyk werden voor-

handeiu,~g geleezen. Over dit ontwerp viel veel te zeggen. Verfcheide punten wer-

AHers™
11 denbetwift: inzonderheit het punt van vry fchip , vrygoedt, vry volk:

T^tiov. en 'tpunt daar menby wou bedingen, dat de Nederlandtfche Jcheepen
geen onderzoeking zouden onderworpen zyn : en 't punt , datgeen Turk-
fche kaapers eemge pryzen offlaaven in de Nederlandtfche havens zou-
den moogen brengen, of verkoofen: maar dat alle Qhrifte flaaven , die-

ze daar braghten, zouden vry zyn,
3

tzy van wat volk datzeookwaa-
ren, zonder eenig losgeldt te betaaien. De Turken vonden zich met dee-

ze punten verlegen , en zochten ze aan een zyde te zetten. Maar de

Hollanders verftonden dat men ze moft inwilligen , of den handel af-

breeken. Dus tegens eikanderen ftaande , naamen de Turken uitflel tot

zójuL 's anderendaaghs. Toen zyn de Heeren van de hooge regeering weêrby
een gekoomen , en de Hollandtfche Gemaghtigden verfcheenen ook

in hunne vergaderinge : daar men, naa veel woordenftrydts , hun af-

vraagde , Of y
t niet moogelyk was iet van 't pint dat het onderzoek

derfcheepen verboodt , afte doen ? Hun antwoordt was , datze daar nirt.

i£tïe ™i een ******m^°ten afloen ' Dc Turken dit hoorende, en hunne beften-

Aigiers

Va
"
digheit ziende ,

gaven in dit punt toe , en op den zeiven voormiddag!1

flo^tf" wcrdt men 't0°k over d andere Punten eens
'
en de vreede t'eenemaal

ii°6NÓv. geflootenf. Den volgenden dagh heeftdeftadt Algiers met haare ka

fchooten'*
len zesendartig fchooten ,

tot een tecken van vreughde over de gefloo*

over de te vreede ,
gefchooten : daar de Nederlandtfche vloote op antwoordde

vrc

; ôt,
met het gefchut alom los te branden

: eerft de Viceadmiraal de Ruiten
daar-
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L. ADMIRAAL DE RUlTEH. m
«Jaarna de Kommandeurs Kornelis Evertszooncn de Wildt, de Schout- 1 «56 ^ ^

bynacht van Nes en van der Zaan, en voorts deKapiteinen de Liefde,
Sweers, Swart, Kaulery, Niehof, enBankert. Ook liet men toen , ten
verzoeke der Turken , een Staatenvlagge op het huis van den Neder-
landtfchen Konful ftellen. Terwyl men in de ftadt bezich was met de ver-
draghpunten te vertaaien , en in 't net te ftellen , om wederzydts onder-
teekent te worden

, quam d'Engelfche Viceadmiraal Laufon ( die niet J
t̂

f

ĉi
alleen met Tunis, maar ook met die van Tripoli vreede hadt geflooten) ceTgcTu-
met ettelyke fcheepen op de reede by de Hollanders ten anker : elkan- Pclf"*c

deren op de gewoonelyke wyze begroetende. Hier verfcheen ook een vo^aÏ
Engelfch fchip met veel geldts , om (haven te joflen : tot dien einde 8icrs -

quaamen met dat geldt twee kerkelyke perfbonen ; om toe te zien dat
11^

het wel befteedt wierde. Ter zelve tydt j werdt de Viceadmiraal Lau- 1 i*^.
fon aan de Ruiters boordt, en twee daagen daarna de Ruiter aan Lau-

d^£^
fons boordt (nevens eenige Engelfche en Nederlandtfche Bevelhebbers dc Ruiter by

en Kapiteinen) op 't middaghmaal onthaalt. Dit gefchiedde wederzydts%^r

du
met groote hertelykheit , en betuiging van onderling goedt vertrou-

wen , en ongeveinsde vriendtfehap. Midlerwyl zondt de Ruiter zyn Van der

Schoutbynacht van der Zaan , met eenige brieven , en een affchrift van de^.*°ï*

vrcedepunten , naar Mallaga , met laft van daar zyn lyftoght in te nee- deriandt

món , en zich dan op't fpoedighfte naar 't vaderlandt te begeven , de brie- 2ezoudcn *

ven aan de Heeren Staaten , en de Raadcn ter Admiraaliteit , over te leve-

ren , en ten eerftc verflag te doen van 't geen op de reize , inzonderheit t'Al-
giers, was voorgevallen en verricht. Hy ging den twintigften der maandt
r'zeil. Ten zeiven daage quaamen de Nederlandtfche Gemaghtigden in zoah;

.

de Douane om d'onderteekening te vorderen : doch zy vonden de ge-
moederen der hooge regeering zeer verandert. Eenige voornaame Turk-
Iche Bevelhebbers

,
die de Nederlanders Houtebaflen noemen , riepen

als dulle menfehen in de Douane
, wy willen zulk een vreede niet fluiten.

Ecn,sc

Wy willen niet toelaaten, dat de Hollandtfche fcheepen zonder onder- Z*$Zn&
zoek zullen vaaren, en dat alle koopmanfehappen , en menfehen in hun- vreedepun-

ne fcheepen vryzullenzyn. Ook riepen eenigen: indienmen dat toelaat ,^T'dan zullen alle andere volken onder de vleugelen van de Staaten en van
de Hollanders fchuilen. Hieropftondt d'Overfte der Douane Sjabannin- D'Overlte

ga ettelyke maaien uit zyne zitplaats op , fprak den een en den ander
s
>
abaBuiB*

aan
,
en onderrichtte de zwaarhoofdigen met goede redenen. Hier op wer-Je™den al dOverfte weer inde Douane geroepen , en op nieu geraadtlfaaaht

Elkdreef zynmeemngmetgrootehevigheit. D'Overfte SjaSanninea^
de voor de vreede

, beweerende dat "men 't gemaakte verdragSde
t onderteekenen en te voltrekken. Ja men hoorde hem in de volle Doua-
ne zeggen

,
dat de eifch der Heeren Staaten, van vryfchip, vry Qoedt ,

ten hooghfte reedelyk was: dat de Hollanders mannen van hun woord

t

waaren
: en dat

, mdten d'onderdaanen der Heeren Staaten oorzaak
moghten geven tot het verbreeken van Hvreèverdragh

, hy dat dan al-
les 0p zyn hooft , en tot zynen lafte nam. Op dit zeggen ontftondt een
groote ftiltc in de Douane , de hevigheit bedaarde , en in 't kort werdt u
eiiooten

,
dat de vreede in Godts naame zou voortgaan t waar op de verdJgh

"

lurken terftondt op hunne wyze hun gebedt deeden , Godt dankende
V
rZ\t R °tC rccde< Toen werdt hetverdragh by de Turken onder-£teekent, en aan de Ruiters boordt gebracht. 'T was in het Turkfch ge-

r̂

V
!
n

'
en ^ gaf ftraks laft dat men 't in 'tFranfch zou vertaaien;^op ciat zy t noen eens zouden teekenen t want de voornaamften onder '<Wch

hen
Tcrt5Ult<



aytf HET LEVEN VAN DEN
i66z. hen verftonden de Franfche taaL Men moft zich dan van 't Franfch die*

nen ; nadien de Turken het Hollandtfch al zoo weinig verftonden , als

d^
nrc

d

n

e^_ de Hollanders het Turkfch. De Franfche vreedepuntcn , van de zydeder

dcrtcckent. Hollanders onderfchreeven , werden den tweeëntwintigften aan dc

1 \\ Tv
Douane °vergelevert

,
en ten zeiven daage f , of 's anderendaaghs \ \

* J by de Turken onderteekent , en aan de Ruiters Gemachtigden over*

gegeven. Door al dat overzetten en overgieten van creene taaie in

d'ander, vondtmen in eenige affchriften wat verfcheidcnheit van woor-
den , die nochtans den zeiven zin, doch in 'teene affchrift klaarder

dan in 't ander , uitdrukten. D'eerfte opgeftelde punten waaren in

't Hollandtfch gefchrceven , en uit den Haage gezonden. Deeze hadc

men , gelyk boven is gemeldt , in 't Spaanfch voor dè Turken ver-

taalt , die de zelve in 't Turkfch hadden gebraght , en daarna waaren#
uit het Turkfch in 't Franfch , en eindelyk , naa d'onderteekening , weer uit

het Franfch in 't Hollandtfch overgezet. Dan door d'onkunde van de ver-

taalders hadt men van quaadt Franfch flccht Duitfch gemaakt. Een van

die Nederduitfche affchriften, onder de papieren van den Heere de Rui-

ter gevonden , luidde gelyk uit dit volgende is te zien.

Artykelen van vreede
, geflooten tuiTchen de Hoog. Moog. Heerefl

Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, onder het belcidt vat»

hunnen Generaal Michiel Adriaanszoon de Ruiter, ter eenre, en de

regeerende Heeren des Koningkryks van Algiers ter andere zydc.
Affchrift jn 'tjaar duyfent drientfeventigh , den tweeden dagh van de maati*

vetdragh " Rabié el agher , van weegen de Heeren Staaten Generaal ( om vree-

at«?
v

c

an ^e te ma ên met ons
) gezonden haar Generaal de Rutter met elf

flootcu.

gC
~ fcheepen voor Algiers , alwaar hy ts ten anker gekomen , en heep
ons toegezonden eenige per/bonen om te handelen van goede vreede , efi

hebben onsuw <voomeemen doen verftaan , en wy hebben generaal raadt
gehouden in 3t huis van den Koningk met al onze Kapiteinen

, zoo welte

water als te lande , alwaar de brief, diegezonden is van wegen de Hee'
ren Staaten Generaal, naar dat wy die hebben doen overzetten in de
Turkfche taal, hebben wy die doen overkezen, en, naa aan ons veel
recommandatien en getuigenifen van vrundtfchap gedaan te hebben,
hebben gezeght

, dat ze tn den zin hadden met ons te maaken een goe-
de envafte vreede , voor eeuwigh, zonder voornemen om die te breeken.
Indiengy begeerde eenige conditiën te volgen, wy die oclroyeerende , zul-
len wy verzeekert diegeene die volgen .

I. Onze eerfte conditie is zoodanigh
, indien uw oorloghsfcheepen on&

koopvaarders ontmoeten , dat zy de zelvegeen leedt zullen doen, maar
zullen alle der zeiver ingeladene goederen en perfoonen , van wat na-

tie het moghte zyn
, vry en onverhindert laten pajferen ; maar om te

weeten ofhet der Heeren Staaten fcheepen zullen zyn ofte niet, zulle**

zy haar bootje in zee laten , en dat zenden aan de koopvaardyfcheepe*
en zien haar pafpoort, en die voor zoodaanige kennende

, geen leedtoft

eenigh quaadt te doen.

z. Hier naa enbooven, dat alle de onderdanen van de Heeren Staaten*

ofte die onder der zelver vlagge genoomen zyn, zullenwy weder koopen*

voor zoo veelals die op de Bafiftan verkocht zyn.

3. Boven dien , indien uw fcheepen eenige pryzen nemen , dat zy die niet

in ons landt zullen brengen, om dat wy in zoodaanige vreede zyn met

alle andere Trinfen, Koningen, en Totentaten, onze nabuuren i ma^f

indiett
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indien zy in onze havens koomen, wy zullen al deCbriftenen vermogen i66z.
te neemen die in uw fcheepen zyn , zonder eemgh losgeldt te betaaien,
en dat moghte oorzaak geven om de vreede te breeken, maar al dat gy
van noode hebt

, zoude u door onze koofvaardyfcheepen moogen toege-
braght worden.

Bovendien
, uw koopvaardyfcheepen alle koopmanfchappen die zy zullen 4,

brengen in Algiers , en zullen geen ander recht betalen als van die zy
zul/en verhopen , en van die daar zy niet van verkoopen , zullen zy niet
betalen.

Indien eenigh [chip der Heeren Staaten aan het landt van Algiers c-
door eenigh ongeluk quam teftranden , dat deperfoonen en koopmanfchap-
pen geen prys zullen zyn, maar degeberghde goederen aan de eigenaars
weder gelevert worden.

Indien eenigh koopman der Heeren Staaten quame fchult te maaken 6\
aan eenigh perfoon binnen Algiers , dat men dat niet zal zoeken ofte
eijfchen aan den Konful, ten waare hy eenigh particuliergefchrifte had-
de

, geteekent met de handt van den Konful.
Bovendien , uw fiheepen eenige fcheepen ontmoetende , indien het ge- 71

zeide fchip een anders vlagge laat waayen , als die van haare Hoog.
Moog. en indien door gevecht het fchip prys wier'de , en daarna deper-
foonen van het gezeide fchip quamen te zeggen , dat zy onderdaanen
zyn van de Heeren Staaten , gy en zult haar nietgelooven , maar zult
ze tot flaaven maaken.

Indien daar eenigh verfchil ontftaat tuffchen eenigh onderdaan derge- 8,
zeide Heeren Staaten , en eenigh perfoon binnen Algiers , de Raadt van
Algiers zaldaar recht en juftitie over doen.

Indien daar eenigh verfchil ontftaat tuffchen twee onderdaanen der 9»
gezeide Heeren Staaten, en zoo d'een den ander beledight

, ofte doodet ,

de Konful van de gezeide natie zaldaar over rechtdoen.
Indien eenigh fchip van Algiers eenigh koopvaardyfchip van haare ™»

vyanden quame te nemen, en indien daar eenige onderdaanen der Heeren
Staatenm zyn

,
die zullen niet verkocht worden , maar vanJtonden aan

vrym handen van den Konfulgelevert worden.
Indien 'er in eenigh oorloghfchip , vyanden zynde van Algiers , eenhh 1

1

Zs'fttave
^^ m Staatm

'

dat hj Zal Verk0&ht worde*

Indien eenigh Chriften alfwemmende , ofte anderfins , quam te vlie- i*>den tot eemgh fchip der Heeren Staaten
,

zyn patroon zaTg houL
Tdaïd?» V6

r fn
edtghfie aan » di™n aan d™ Heer KonfulSop dat de Heer Konful de gezeide Chriften uit het fchip doe wederkee-

ren: maar indien hetgezeide fchip quaamefzeil tegaan
, zeeker

Ltt ?mftm !" het S^eide fchip ü , de gezeide Heer
konful zal gehouden zyn den zeiven te betaalen

, zoo als die op de
markt ver'koght is.

Vat alle fcheepen van Algiers , zoo oorloghs- als koopvaardyfeheepen , 13,
«Muen gehouden zyn een pafpoort te nemen

, geteekent van deuHoUandt-

,Z1j°T/' "Werende tot Algiers
, om door deeze pafpoort te kon-

cheydende ftheepenvan Algiers van alle andere Barbarifche
natiën met ons mvyandtfehap zynde.

a^hrP,n!L un kulen van de vreede , die ons de Heeren Staaten toe

nJZIT n
' en wy ™* onzent weven ,

groot en kleen
, in onzen

Kaadtby een vergadert zynde, hebben aangenaam bevonden
, enaange-

Kk noo*
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1661. noomen de bovengezeide artykelen en conditiën der Heeren Staaten: en

op de zelve conditiën hebben wy gejlooten de vreede met degezeide Bet-
ten Staaten, en hebben in haar handengegeven een autentyk teeken ,

ge-

teekent met de handt van den Bajfa , ende een ander getekent van den

Aga, endengeheelen Raadt. In
y

t toekoomende onze kruijfers der Hee-
ren Staaten fcheepen ontmoetende y en zullen haar geen leedt doen y

en

dat zy op dit autentyque zich hebben te betrouwen overal en in allen i

om dat ons woordt woordtis y en ons autentyque waarachtigh
, en ons

geloove geloove. T)ie de oorzaake zal zyn van het autentyque te bree-

ken , hy weete dat hy zalgejlraft zyn , zoo van d'een als dandere ty'
de. Aldusgejlooten engetekent in onze ^Douane , volgens de reekeninge der

Chrijlenen den zo van November. i66z.

Was geteekent by den Bafla

,

denAga, en den geheelen Raadt.

Eenïgen meenden dat dit verdragh niet van punt tot punt overcenquafli

met het befluit der Heeren Staaten , den negenentwintighften van Sep-

tember genoomen , en den Viceadmiraal de Ruiter toegezonden , om zich

in de handelinge daar naar te richten. Maar hunne Hoog. Moog. oor-

fe°fl°

rd

d
lcn beelden, tocn 'tftuntcr nandt quam, dat het, in de gewichtighlte pufl'

Hcerén ten, hunne eigcntlykc meening behelsde , en werdt dienvolgens goedt-

staatenaan- gevonden , datmen 't met 'er daadt in trein zou brengen : doch over de

fSmdrIg volkoomegeftaadigingf, of bekrachtiging , zou naader worden geraadt-

met Algiers, flaaght , als de Viceadmiraal de Ruiter met het oorfpróngkelyk $ ver-

maxiiü' draghfehrift in 't vaderlandt zou zyn aangekoomen. Tcrwyl de Ruiter

1071. met zyne vloot voor Algiers lag , zyn 'er zes Turkfche rooffcheepen
ïRaof(a - zon(jer prvzen ingekoomen : eerft: de Draak met zeven hoofden , de

^ origineel. Son , en de Maan , daarna de gulde vryheit , voorts noch twee fcheepen.

Daneindelyk quam 'er een Turkfch rooffcheepken , dat twee Spaanfche
Wnov. barken, d'een met laakenen en d'ander met zout gelaadcn

, opbraght. Te

fcheTcn
^eezer Zy^z liecft ^e Ruiter nocn twee van zyne fcheepen naar 'tvader-

n
C

aa

C

r

C

Hoi- landt gezonden : eerft f den Kapitein Niehof , daarna i den Kapitein

zonde?'
Kaulery- De Viceadmiraal Laufon is tocn ook van de reede vertrokken,

txk^. Weinig daagen naa 't fluiten der vreede met die van Algiers werden al

DeSw- ,

e ^rifte flaavcn in Zeelandt, en daar ontrent t'huis hoorende, voor
fcheflaaven t geldt van den eerften inkoop, op vyf naa, die inzeevvaaren geloft.
wordenge- Dit werdt verricht volgens d'ordre der Heeren Staaten van Zeelandt,

cn met het geldt daar toe verfchaft. Met van der Zaan hadt men inde
dertig verlofte flaaven , en daar onder ook eenige uit Hollandt , naar'r

vaderlandt gezonden. Hier door vervielen d'overigc Hollandtfche , en

Nedcrlandtfche flaaven , die ook op hunne vertoning hoopten , in te

Droefheit grooter droefheit. De Nederlandtfche Gemaghtigden , die aan landt waa-

&aven
crc rcn

'
zaagcn hun in een deerlyken ftaat. Drie Hollandtfche flaaven quaa-

Hunnc men uit aller naame ootmoedig bidden cn fmeeken , dat hunne Hoog-
bcedc

* moogentheden hun ook wilden gedachtig en genaadig zyn
; op dat zc

desgelyks uit hunne bedroefde flaverny moghten geraaken. Hetklaagen»
fchreijen, cn kermen van decze ellendige menfehen, quam ook tot ken-

niflè van den Heer dc Ruiter. Zyn manhaftig hert werdt week door mede-

doogen. Hy ftelde hen ,
zoo veel als moogelyk was

, met trooftelykc rede-

nen te vreede: beloovendc over hunne zaake aan de Heeren Staaten, cn^c

Raaden ter Admiraaliteit te zullen fchryven, 'tgeenhy, zonder uitftel

,

naaquam. Ookzyn'ernochettelyke flaaven geloft. D'Overfte derDotf*-
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nc Sjabanninga

, hadt ftraks naa 't fluiten der vreede verzocht
,

' dat \66tl
men delofhng der flaaven van de zynen eerft zou beginnen: beweeren- Vcr2°'k

de
,

dat zyn voorgang het werk der loffing zou vorderen : en dat d'an- S^fiT
dere Turken en eigenaaren van flaaven, ziende dat hy de zynen voor £aaiuJe

'

c

den prys van den eerften inkoop los liet , ook te lichter de hunnen op ^7°"
gelykewyze zouden ontflaan. Doch zyne flaaven waaren dierder inge-
kocht dan anderen: dewyl hy gewoon was altydt eerft de befte flaaven
voor zich zeiven te laaten bewaaren en op te koopen. 'T waaren tien
uitmuntende brave mannen , die t'zaamen drieduizendtzevenhonderdt-
enzevenentnegentig ftukken van achten hadden gekoft , dat was , door
elkandcren, ontrent driehondertentachtig ftukken van achten yder man.
Naa eenig overleg werdt by de Ruiter en den gantfehen Krygsraadt ver- Bc flu ; t

«aan
,
dewyl d'Overfte Sjabanninga voor de vreede hadt geyvert , en die daar °p ge-;

by de Turken meeft hadt uitgewerkt, en doorgedreven, dat men hem Ti™?*,
zyne tien flaaven

, yder op zynen eerften prys zou afhandelen : doch
nien vertroude dat d'andere flaaven, hooft voor hooft , ten uiterfte geen
driehonderdt ftukken van achten 'tftuk zouden bedraagen. Dus werdc
de loffing met die tien flaaven begonnen, en voor de Ruiters vertrek zyn
'er noch meer dan honderdtentwintig Hollandtfche flaaven geloft, met Mccrdaa
die tien in alles over de hondertendertig : zoo door 't geldt van hunne ho ''dcr^-

vrienden, als door dat van deHeeren Staaten. De Turken t'Algiers ga- N«££di-
ven te deezer tydt te kennen , dat de Nederlanders hun eenige veree- khc fla»vco

ringen behoorden te doen, tot beveftiging der gemaakte vreede. Zy zei- ^ïï^an
den

, dat hun d'Engehchen , ten tyde van 'tverdragh mctliun gefloo- Alvers ver-

ten eerft vierentfeftig gevange Turken en Mooren
, met drieduizendt^ponden buskruidc

,
en vyfentwintighonderdt ftukken van achten , hadden4™

vereert, en datze hun noch vier metaale ftukken gefchuts zouden zen-

fn
a ?

VC
J
rZ
^
cht d °Verfte S

j
aba™inga> dat de Heeren Staaten aan

de ftadr en de Douane van Algiers twee lange metaale Hangen , een z,ew„,
loort van gefchut zoo genoemt, en aan hem twee halve metaale kartou-

u,tM*
wen :zouden verceren: yder met zyn toebehooren van roopaarden , lee- ?*%m
pels en aanzetters, met honderdt koegels tot yderftuk. Hyzeide, dat

leen teC?00
^ ? kïif^n tQ^ns dcChriftencn, maaral-

fe*J i ? a
gCnS

,

hunne v^anden 20uden gebruiken. De Heer deRuiter het dit verzoek aan dc Heeren Staaten weeten : en eaf wvde«tekennen dat de Turken op zulke giften zeer zaagen Voortfwèrdt bv Beraadc-

'
z/ om inhielden

,
zou vereeren

, of niet Men

z vl« n̂ ?h^t™ A1*iers^^sSSaai
leJt Ia i

8
, f ,

n be*oomen
, mzonderheit de driedui-

d halven^oernalven ten dienftevanden Lande noodig geacht eenige vaaren met J
Befloie

Ïant Dta"fn \ gCtal
,
dan d ET^enM^S^tSt

w^ pS^n ^ sda4s voor hun vertrek in 'cwerk

ïe ^t Turt a
V,
f
3dm,

,

raal d° Rl,iter hecft te deezer rydt zomwy- G^k

rnr Ao u ii,

j '

die
'
hoewel ^e Renegaaten waaren

, eroote gencgentheit van dc R«-

vreede wel ,
'

1

)
Un vraagenc*e

> ofze meenden dat de Turken de*™*- .

de onderhouden- Z
fln

dat de ZTeede met dtt Bfba^tfihyolkwelWer^^
ley van oorlogf^Z TJtT

de k°V™a^/oot™ nte
j ™nder ge- ea Ztls öj ^nen laaten vaaren : en altydts een goedt getal van *«<W

kr
1, - Zaamlieïr
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\66x. oorlogfcheepen in de Middelandtfche zee houden : die men zomwyleth

onder voorwending van waater te haaien, eens of de reede van Algiers

enTunis moet laaten verfchynen; om op die wyze hun doen te bejpieden,

en hen in ontzagh te houden. Zoo hunne Hoog. Moog. dat naalaaten,
zal altydt het een ofhet ander oneffen zyn. De Heer de Ruiter zocht

i zief.is+ noch iet te doen tot vergoeding van 'tfchip Salvator, boven gemeldtf,
en totverlofling van 'tvolk: maar de Turken bleeven daaropftaan, dat

de Schipper , ecrft fchietende, het beftandt zelf hadt gebrooken. Die

van Algiers verzochten , om in 't toekoomendc allerley ongemak voor

vmSe™
tC k°omen

»
eerft

»
dat de Heeren Staaten alle hunne onderdaanen zou-

Algiers™" denbeveelen, dat ze in zee eenige Algierfche fcheepen ontmoetende,
LO

,

m
,

niet vyandtlyk op hen zoudenfchieten; wantzy verftonden, dat dieeerft

vïorre fchoot zyn fchip en goedt hadt verbeurt : ten anderen verzochtenze,
koomen. dat hunne Hoog. Moog. een byzonder zegel zouden laaten maaken , 00

eLndthec
^aar medé ê zee^ev

f^ van hunne onderdaanen , die fzee wildengaan ,

bezegelen te bezegelen : en dat diergelyke zegel , van de zelvegrootte, ookgezonden

tin Tom dé
zou wor^en aan deNederlandtfche KonfulsfAlgiers en te Tunis : voorts,

rechte Hoi! dat de Konfuls dat zelve zegel ook op eiken laftbriefder kaapers , die

Km* men Z0U zen(ien
- zouden drukken; op dat, als de Turken end'on-

derdaanen der Heeren Staaten eikanderen zouden ontmoeten , dan de

zegels by den anderen moghten worden vergeleeken. 'T welk , hunnes

oordeels, een bequaam middel zou zyn om de rechte onderdaanen van
hunne Hoog. Moog. van anderen t'onderkennen. Dit verzoek werdt

den HeerenStaaten overgefchreeven. Den vierentwintighften der maandt
zyn de Kapiteinen de Klerk , de Graaf, en Boes , van Majorka by de vlag

De Ruiter gekoomen , en den volgenden morgen vertrok de Viceadmiraal de Rui-

Xgiew!
Van ter

»
met zyne vloot van elf fcheepen

, van Algiers. Toen ze ontrent

x
s
nov. zeven mylen van de ftadt waaren , zyn , op de Ruiters ordre , eenige fchee-

fchee'en Pen van ^c v*oot Sefcüeickn. De Kapitein Swart werdt met de getee-

fcheEvan kende vreedepunten , in'tFranfch gefchreeven , zoo wel van 'tverdragh
dcvioor.^ met Tunis als met Algiers , naar 'tvaderlandt gezonden. Dervvaart gingx *> Nov

' ook de Kapirein de Klerk y dien men hadt opontbooden
, t'zeil Den

Schoutbynacht van Nes en den Kapitein Sweers werdt bevoolen naar
Majorka te zeilen, en de Schippers Jan Reilofszoon en Lambrecht Bar-
telszoons

,
met hunne koopvaardyfcheepen , den Koning Salomon en'c

Waapen yan Keulen, van daar naar Genua en Livorno te geleiden : met
verderen laft, dat ze daarna de vlagge voor Kagliari in Sardinië zouden
opzoeken. Van Nes braght ook affchriften der vreedepunten naar Li-
vorno , om van daar met de poft naar 't vaderlandt voortgezonden te

worden. De Kommandeur Kornelis Evertszoon met de Kapiteinen de

Liefde, de Graaf
, Boes, en Bankert, werden naar Majorka gezonden,

om zich van olie te verzien, en daar de vlagge te verwachten. De Rui-

ter met den Kommandeur de Wildt zeilden naar Alikante , om van daar

ook brieven te lande aan hunne Hooghmoogentheeden over te zenden '>

met voorneemen dat hy daarna een keer om de Ooft zou doen, enopde
De Ruiter Tripoleezen kruiflèn. Op de reede voor Alikante komende, konhygeetf

Ahkante? prattika , ofvrye landing, bekoomen : dewyl hy van Algiers quam»
maar kan daar de peft was ontfteeken. Zyne brieven , die hy afzondt , werdefl

fan
n

vïyc°
f nochaangenpomen, maar eerft door den eedik gehaalt. Dan eindelyfc

landing bc- werdt toegelaaten , dat hy en de Wildt eenig broodt, datmen daar ha^

^Nol, laaten bakken , en ook wat vifch
, van de moelje

, en uit de Holland
fche behoeftfluit van Enno Doedeszoon, die daar lach, lieten haale*

1 '

6
jlier
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Hier leggende werdt hem door een' Schipper, die van Marfeilje quam, i66u
een zeebrief getoont

, getcekendt door den Nederlandtfchen Konful te /ande

Marfeilje, David Martenszoon, en gezegelt met het zegel der Heeren
Staaten

,
den Leeu met den bondel pylen. Hier over fchreef de Ruiter "cbticfv«*

aan de Heeren Staaten
, en de Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam , %7it2i

dat loy dien zeebrief hadt gezien : en dat indien hunne Hoog. Moog hun tc Marfeilje

zegel aan dien Konful, en aan andere Konfuls , hadden gezonden
, met

gt

£f^.
maght om zeebrieven te geven, dat hy dan zeeker w'tft , datdevreede, vcndaar
met die van Tunis en Algiers geflooten , in 't kort zou gebrooken wor- S."^*
den: dewyldit het meeft was daar ze voor vreesden > omdat alle vreem- StSen.
de Schippers op die wyze zeebrieven konden krygen. 'Daarom hadden liNtVt

die van Algiers met grooten ernffl aangehouden , ten einde dat geen an-
dere zeebrieven zouden worden gegeven , dan die by hunne Hoog. Moog. ,

af door hunne ordre in Hollandt waaren geteekent en gezegelt : gelyk
ook d'ingezetenen van Engelandt , Schotlandt , en Trlandt , geen ande-
re zeebrieven moghten voeren , dan die door den Hartogh van Jork,
als Admiraal, waaren onderteekent. Hy fchreefaan den Konful, dathy Ênaincfca

voorzichtig hadt te zyn : dat zulke en diergelyke zeebrieven van de
MTrf«i

tc

Turken niet zouden aangenoomen nochgoedtgekent worden : dat de Schip- i s nXI
pers , op zulke brieven vertrouwende, zich zelve , hunnefcheepen , en
de goederen van hunne koopluiden , in de handen der Turken zouden bren-
gen, en zichjammerIjk bedroogen vinden. 'Sdaaghs naa 'tfchryven dee- *9M>v.

zer brieven, ging hy, met de Wildt, weêr onder zeil; eerft naar Yvi- ^
c?mtv0°£

9a, cn quam den eerften van December, met den dagh , onder 'tka-
ftccl der ftadt van dien naame , ten anker. Doch hier kon hy ook geen
verlof van landing bekoomen, en men verboodt zyn volk waater te haa-
ien. Dies ging hy noch 'savondts met de Wildt en den Kapitein Boes
(die 'smiddaghs van 'teilandt Formentera by hem was gekoomen) naar
Majorka tzeil. Hier vondt hy den Kommandeur Kornelis Evertszoon, èo daarna
en de Kapiteinen de Liefde , de Graaf, en Bankert , die ook Peeil Ver- tc Majorka;,

lof om op 't landt te moogenkoomen hadden bekoomen. Menzondtden
xDn'

Fiskaai Viane met een floep naar de moelje, om den een cn den ander
te Ipreeken, cn alles byte brengen wat dienen kon om de vrye landing:
te verwerven. Maar men wou nergens naa luifteren. Hun werdt in 't
eerit zeekere plaats geweezen daar ze waater zouden haaien , maar 'twas met bequaam om te drinken. Men hadt in alle de Spaanfche ryken Mcnkan
landen, en lieden aan de Middelandtfche zee gelegen

, bevolen ace
fiCcn vcrlof

ne fcheepen of barken vrye landing te vergunnen, 3an na dat zevfer- ESfw.

&Xft^nmen
ft

d

Van^ba^ waaren"geweeft. Zoo werdt dalr de
k—

peltgev eeft
,
en men droegh een naauwe voorzorg om alle beimetting,

MeYl^T^^ voortekomelMen gebruikte veele reedenenom de Majorkynen te verzeekeren, dat'er
geen peft of andre befmetlvke ziekte op de fcheepen was , maar'tmoghtmet helpen. Doch na veel aanhouden

, cn lang uitftel , werdt toeïe-
itaan, dat men al 't volk uit de fcheepen aan landt, ontrent de Lazaret-

zou brengen
, daar men onderzoek op hunne gezondthcit zou doen.

vnJll Trent llct volk van 2even fcheepen , die zich hier by een

fl-rr bv liLV,
WCrk

&eftelt' Daar quam een Medicyn met een Heelmee- Onder.

An nl5 .

iee
P
svolk: en d'eerfte voelde man voor man den pols

, cn oczorJrrTv

en dontrzS
hen °P de borft

- Dit onderzoek duurde etlyke dagen,™

fofch vo^W n ,

Waaren verwondert , dat zy 'tvolk 200 gezondt en
fafch vonden. Ook wetdt, op hunne getuigenis, de prattica, of vrye

Kk 3 Un-
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i66z. landing noch eindelyk den dertienden der maandt aan de Kapiteinen de

De vryc Liefde, de Graaf, en Boes vergunt, en hun gezondtbrieven verleent.

wordt cin- De Ruiter beval hun ten eerden naar Malta te zeilen , en daar te ver-

ddykvcr- neemen ,
of de Tripoleefche roovcrs in zee waaren of niet : voorts dat

if&t. ze dcn Schipper Jan Reilofszoon , met het fchip den Koning Salomon,
(dat zeer ryk gelaadenwas, en naar Venetië wilde) met eene in hunne
befcherming zouden neemen, hem geleidende tot de kaap van Paflaro,
ofPachino

, den Zuidtooftelykften uithoek van Sicilië , en verder naar

dekaapdella Kolonne, een uithoek van 'tZuiderdeel van Kalabrie: dar

ze daarna
, te rug kcerende , op de Tripoleczen zoo lang zouden kruiflên

,

tot dat ze naar gilling in 't midden van Februarius voor Alikante konden
rtDec. zyn , om daar nader ordre of de vlagge te vinden. Den achtienden der

maandt verkreegen de Ruiter, endeKommandeurdeWiidt, naa zeftiefl

daagen wachtcns, als ook de Kommandeur Kornelis Evertszoon , en de

Kapitein Bankert, 't verlof der vrye landing. Ten zeiven daage ging de

Ruiter met den Kommandeur Kornelis Evertszoon , en den Kapitein
Bankert, aan landt en in de ftadt Majorka , om den Onderkoning , den
Biiïchop en de Burgermeeflers te begroeten. Toen dienden zich de Be-
velhebbers der Nederlandtfche fcheepen van 't verlof, met zoo veel moeite
verkregen. Zy verzaagen zich van waater , broodt

,
oly , en andere

noodtwendigheeden. Ook haalden eenigen hun brandthout van 't eilan-

d'c R^irc'r
en Kakrcra

»
ten Zuidtooften van de ftadt Majorka gelegen. Daarna

fielt ordre" werdt by den Viceadmiraal de Ruiter met zyn' Krygsraadt beflooten,

THokïc
^at ^e Kommandeur Evertszoon

,
en de Kapitein Bankert Ooftwaart

te kruilTen.
' aan

, naar de baay van Kagliari , zouden zeilen ; om daar den Schout-
bynacht van Nes, en den Kapitein Sweers , aan te treffen of afte wach-
ten: en dat ze van daar gezaamentlyk hunnen koers zouden ftellen naar
Malta, daar ze ook naar de Tripoleezen zouden verneemen, om die al

kruidende op tc zoeken, en alle moogelyke afbreuk te doen: met ver-
deren laft, dat de Kommandeur Evertszoon en Bankert ook Livorno zou-
den aandoen, om zich van lyftoght te verzien: doch daarna zouden ze

aE&T de vlaS r
'

Al
*f^ opzoeken. De Ruiter met de Wilde fielden hunnen

1%Dec ,
koers naar Alikante, om daar naar naader ordre van hunne Hooehmoo-

1663. gentheden te verneemen. Op den eerden dagh des jaars m dc lxiii kree-

aSKLf^T -van AlikanteW zeüen h? gezicht:
,ynach nacht Kornelis Tromp, den Kapitein Dirk Schey, met tien koopvaar-

°>». t v; a
°nd

fJ
lu

T

n geIeide
>
«/thetvaderlandtquaamen. Toenwerdr

de Viceadmiraal de Ruiter van den Schoutbynacht , die aan zyn boordt
quam, en daarna ook van den Kapitein Schey, begroet. De Ruiter ver-
vo gde daarna zyn' koers naar Ahkanten, en Tromp naar Livorno. Den

AiSr' vol
§
cnden d,agh quam de Viceadmiraal de Ruiter , met de Wildt, op dc

z 7a„. reede van Alikante ten anker. Weinig tydts te vooren was de Schoutby

Sw««,"n"
achtvanNes> m

Jt de Kapiteinen Sweers, en Nachtglas, metzwaaren
Nachtglas, ftorm ,

en groote lchaade aan fcheepen en zeilen, van Livorno binnen

fchaadïht
C" de haven Van Kal

Jer of Kagliari
,

in Sardinië, gekoomen; daar zy den

binnen Ka- Kommandeur Kornelis Evertszoon met den Kapitein Bankert aantroffen»
lp** aan wien zy twee brieven van de Heeren Raaden ter Admiraaliteit in

Zeelandt , den tweeden Oktober gefchreeven , die zy te Livorno hadden
ontfangen , overleverden. By dit aanfehryven werdt den Kommandeur
Evertszoon en Bankert bcvoolen, datzy, indien de ViceadmiraalMef;

Kotntiis
weêr naar 'twdw^dt keerde, terftondt hadden te volgen. Op dic

fchryven heeft de Kommandeur Evertszoon het kruifTen op de Trip0
*

leezen
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leczcn gcftaakt, en begaf zich , metBankert, op het fpocdighfte Wcft 1%,
aan naar Alikantc

:
laatendc van Nes , Sweers , cn Nachtglas te Ka- cn Ba 'lkerc

gliari
,
om hunne fchaadetc herftellen. Men hadt te Kagliari zeekere ty- Ïü^k"

ding, datdeTrïpoleezen al over een maandt waaren binnen geweeft , en
men verftondt, dat ze, volgens hunne jaarlykfche gewoonte

, (daar ook
de geweeze flaaven kennis van hadden) noch tot de maandt van Maart
zouden binnen blyven : zoo dat men hen te vergeefs in zee zocht aan
te treffen. Weshalve van Nes, Sweers , en Nachtglas ©ok beflooten

,

zoohaatt als ze konden devlag t'Alikante op te zoeken. Den zevenden' 7 jan.
der maandt verfcheenen de Kommandeur Evertszoon , en Bankert t'Ali.
kante op dereede. Daarna f vertoonden ze by gefchrift aan den Vicead-
miraal de Ruiter-\ dat ze zich , door ordre van de Heeren Raaden ter Huom-
^Admiraaliteit in Zeelandt

, eerfi voor tien, en daarna noch voor zes J^s e

J
maanden van lyftoght hadden verzien: dat die zefiien , jaa twintig dSïïïre?**

maanden verftreeken waaren , zonder dat men hun verdere lyftoght hadt * IO j4n '

toegezonden
, om zich noch langer by de vloot te konnen onthouden: dat

de y 'tceadmiraal Meppel, met zynedrie fcheepen , omgeene andere ree-
den

, naa vyftien maanden , naar V vaderlandt was vertrokken : dat
federt de vreede met Algiers was getroffen , en tegens de Tripoleezen %

dewyl men verftondt dat ze binnen waaren, niet \on verricht worden:
dat hunne fcheepen zeer bedorven, en meeft aan 't rondthout : dat daar
noch byquam het aanfehryven van de Heeren Raaden ter Admiraaliteit
in Zeelandt , beveelende , dat ze den Viceadmiraal Meppel

, indien hy
fhuü keerde , ftraks zouden volgen : doch dat zy vertoonders zichgaar-
ne naar zynen wyzen raadt wilden fchikken , en derhalve verzochten
dathj hun wilde gebieden zich op nieuvan lyfipgljtte verzien y of om
de verhaalde reedenen, verlofgeven van wéér naar 't vaderlandt te'kee-
ren Op dit verzoek weidt by den Heer de Ruiter , . en zynen Krygs- Mcngecfc
raadt, verftaan, en op hun verzockfehrift aangeteekent , dat ze met den hun verlof

,eerften naar 'tvaderlandt zouden zeilen: te meeromdat hy van de Hee-Sé
ren Staaten, noch van de Raaden ter Admiraaliteit in Zeelandt, niet was tckccrcm

gemaghtight om hun te beveclen
, dat ze zich langer van lyfto.htzouden verzien. Twee daagen daarna gingen ze t'zeil.

8
De Rui er wasverwondert dat de Raaden ter Admiraaliteit hunne fcheepen hukontbooden, zonder dat hy daar over eenige aanfehryving van^hunne

de" n 2SSS^f^ ^ HollandtfcEpva^.
cic.s in zee verpreiden en fpraaken

, maar dat ze hun tot noch toe als

von
n

M
n

,

XJCge
,
nde

?-
Kortsd^naquam de Ruiter, nevens d Wüdr

ven nadden als of ze t Amfterdam t'huis hoorden. Ook vernam hy uit ™f*«.

3S SSETSi o

at de

*ït 5**?ïïSi»&t
dc n ' n

m ee" ftuk geldtsdcn eedtin hunne plaats voor Sch^f
1

bura u n^T ^ huis ll00rden
: daar nochtans al de reederste Ham- «Ancvc,

ftSirSis iict

f
n zich de

,

sci,ippers °ntvaiien *

ze t>Am
-«>*

zeebrieven L„P i

e Plaatzen ' door dat middel des eedts
,
zoo veel«dc„hadc

winzucht de n^nfcl^* ^ WiUen
- ?°° VCrre VCrV

°f^
e dc

tc koooen en <W j
dat zommigen geldt gaaven om valfche eedentc Koopca, en dat anderen om geldt Godts dierbaaren naam fchendig-

lyk
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1663. lyk misbruiken, en den Chriftelykengodtsdienftby Turken , en Joodetl

ten fpot fielden. De Heer de Ruiter
, die zulke flinkfche ftreeken ver-

foeide ,
was ten hooghften bekommert over 't gevolgh van dien handel

,

oordeelende, dat hier uit , in 't kort, veele onluften en ongemakken
zouden ontftaan; als de Turken dit bedrogh

, ofdeezedubbelheit, zou-
den merken. Ook wift hy dat d'Engelfchen , die zich te Mallaga ont-
hielden, rondt uit zeiden, dat zy aan hunnen Konful t'Algiers zouden
fchryven, dat de meefte Hamburgers met verzierde envalfche zeebrie-
ven voeren , als of ze in Hollandt t'huis hoorden

; op dat de Turken

r
Waar- daar moghten op paffen. Hier over waarfchoude hy de Heeren Staaten , en

dcsweTgen
voerc^e hunne Hoog. Moog. de zwaarigheden die hy daar uit verwacht-

de Heeren te met zyne brieven te gemoet : temeer, toen hy korts daarna bevondt,

*tyto.
clat zeekere Nederlandtfche Konful , in dat geweft , zich ook behielp met
zeebrieven aan vreemde Schippers te geven. Hy toonde aan dien Kon-

R?ad
k
entcr

ful
'
dat ,iem zulks niet vry flondt te doen , en fchreefaan de Heeren Raa-

Admiraali- den ter Admiraaliteit t'Amfterdam , dat dit werk def zeebrieven groot

^Febr Semor on<^er ^e Turken zou veroorzaaken : daar men in 't kort tegens

diende te verzien. Men hadt anders te wachten , dat de Turken eenige
Hamburgers, en andere vreemde Schippers, met Hollandtfche zeebrie-

ven ontmoetende , wel haait zouden twyfFelen , of de Hollanders , die

zy aantroffen , ook geen Hamburgers en vreemde waaren , en dat ze

daarom de waare Hollanders met naauwer onderzoek hunner fcheepen

Kadi^
tte zouden quellen. Hy quam, met den Kommandeur de Wildt, in 'teifl*

x^jan. de van Januarius op de'reede van Kadix : hebbende zich derwaart be-

v^Vyn ver- £even »
om den windt, die hem diende , waar te neemen : dewyl eenige

«ck der- fcheepen , korts te v^pen
, vyf weeken lang door het naau van de

waart
- Straat hadden gelaveert, en met florm uit den Wellen veel moeite had-

den gehadt om tot Kadix te koomen : ook verflondt hy, dat die ftadt

beft gelegen was om dordre van hunne Hoog. Moog. afte wachten; het
zy dat die zou flrekken om naar huis te keeren , of om weer naar Al%
giers te zeilen

,
en daar d'andere Nederlandtfche flaaven ( die noch on-

#

trent tweehondertentfeventig in getale waaren) telofTen; dewvl men
111 zulk een gevalle 't geldt te Kadix zou moeten trekken

; naadien 'er
elders in dat geweft zoo veelgeldts niet zou te bekoomen zvn- 'ten
waare te Genua of te Livorno, dat wel acht ten honderdt fchaade zou
geven. Hy gaf ook te kennen, dat hy in dit onfluimig winterfaizoen in
zee niet wift te verrichten , dan zeilen en maften aan ftukken te zeilen-

^Fdr. De Kapiteinen Sweers en Nachtglas zyn hier in 't begin van Februarius \
aangekoomen

: en Nachtglas vertoonde ftraks aan de Ruiter, dat hy»
te vooren van de Raaden ter Admiraaliteit in Noordthollandt op ont-

^.z
5 i.booden ,

nu geen meer lyftoght hadt, als daar hy, ter naauwer noodt,
mee zou konnen tliuis zeilen : en derhalve verzocht hy verlof om te

vertrekken, of ordreom zich op nieu te verzien. De Ruiter, die tot

het lefte geen laft hadt , liet het eerfte toe , en bewilligde in'zyn ver-

Nachtglas trek : met laft
,

dat hy met eene de gereedtzynde koopvaardyfehee-

marHoV Pen 20U naar 'tvaderlanclt: geleiden, en van alle overlafl bevryden. Na*
landr. dat Nachtglas t'zeil ging \ , behieldt de Heer de Ruiter noch zeve*1

t s Kb. fcheepen onder zyne vlagge en gebiedt. Vier der zelve , te weeten v&
Nes, de Liefde, de Graaf, en Boes, met de behoeftfluit de Kameel»

*jji£tan*. zyn ontrent het midden van Maart $ voor Kadix gekoomen. 0ct

geenbrie-
1
' hadt de Viceadmiraai de Ruiter (die federt den zesentvvintigften vart

ven

n

0Ch Oktober geen brieven van hunne Hoogmoogentheden
, noch van &

tfec-
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Henen Raaden ter Admiraliteit t'Amfterdam, hadt ontfangen) nu meer 166,.
dan zeven weeken naa elkandere

, niet zonder groot verlangen , met"*"*

naar tëlhr '
y "°

Ch Kekcn
'
n°cTl eeniSe ordr<= .

O» *chnaar te richten
,
vernam. Hier door vondt hy zich m« de zvnen in srroo-

v
'

, '
'

te verlegentheit; en befloot eindclyk, met zynen Krygsraadt df hv
17"'

noch ettelyke daagenop de poft, oie'den twiitiglta.K^tlS^
verwacht, zou vertoeven

, en dat men, indien men dan geen naader or £cnoonKn

dre bequam
,
zyn bcrichtfchrifr zou achtervolgen. Dit was den zevenden April, des jaars zcftienhonderteneenenfeftig geteekent , en beval

dat men 's Landts fcheepen
, eerft voor vyfticn, en daarna noch voor ne-

gen maanden
,
dat 's tzaamen tweejaaren , van 1yftoght zou verzien , dieop den zevenentwintighftcn van April toekoomende zouden ten einde

oopen: derhalven was men van meening naa den twintighften eelyke-
iyk naar tvaderlandt te keeren: naadien de lyftoght ter naauwcr noodt
200 verre zou konnen (trekken; en dat men zonder ordre zich niet voor
langer tydt dorft verzien. Men ftondt, tot dit uiterfte gebraght, zeer DeRu -

verlteldt. Maar den zeventienden der maandt ontfing de Viceadmiraal de omfa,,^"
Ruiter het befluit en d ordre van hunne Hoog. Moog. den drieëntwin-Ök

entighften van Januanus
, en een' briefvan den Zeeraadt ï'Amfterdam , den oElc'

0

tweeentwintighften van Fcbruarius geteekent, die hem, over Madrid Hollandc -

door een boode, daar toe alleen afgevaardight , werden toegezonden
X1M""*

Hier by werdt hem belaft, dat hy zich , nevens den Kommandeur de Wordt
Wildt, op het gezicht des briefs, naar Hollandt zou begeven- met ver

t,himo^-

t7Zt
C daar 2

l

ch
f?

nde
/
e KaPiteincn *™ *>uden richten. Om die

^
naa tekcomen, beval hy de Kapiteinen Sweets, de Graaf en Boe T a

bTnaCrfemn
en

K "~ te zdle» - daa' den Schout:

Szi^W^^ 8^' °P tezoeke^ endaarbykoo-SS^.mende zou zich Sweers vervoegen onder 't gebiedt van den gemelden ven

Ï&"b£^ enBoes,
g
zoudenJSSZ^

ffF\ Cn Kadlx zeilen
'
om van^ alle sereedtweezen-

fJht^

erI

?J

ldtfc
i
le koopvaardyfehcepen naar 't vaderlandt S •

Boes, d^"^^^ 11

'

d™ 2™> nevens de Graaf en

Ahkante naaVAlglcrs zeikn n^ u
^^ kv^n : °<* van

aan de hooge RelSinTenV ^Tr\
hem tCr haildt te ftellen

,

De brief aai^dSK K
°,t

l °verteleveren.

ders te verfchoonen
: w^ der Holfen- Bncf™

wederkomftc,^U^^^^^T^T^ZP^richt
, dat ze de me^ i 7r , g n: ook hadt men be- dco.

maarkZ hTelden on d^
flaaven niet lieten gaan,

handt zouden Ivn VP . i ^ m
f
nc

i
uam om « te loflen, by der

ter bevoolen l i
1°rdre der Heeren St^ten werdt de Rui- Cr, rc omW zoTbWn g C

,
dt dC

,
2Cemaght die in ^ Middelandtfche jfifiS

hy tot dien T^ *c^™^t Tromp overteleveren ,
en dat

te verrichten
laft

' voor zoo veel daar aan noch ftondt g^eïot
byvoegende eerTv 1

Semelden Schoutbynachr zou overgeven ; daar
te

'tgeen noch te doei!l a a

'

tgeen 'er
&edaan was

>
en een bcricht van

Fiskaal Viane Uk j ,,
0m dit te beter ^achtervolgen ,

zou hy den

woont, in 'tfchitTv^t alle d
'

ond^liandelinge met de Turken byge-

werdt bevoolen /dat Tro P '
^er hulpe

,
doen overgaan. Ook

V. Boek p ovcr zyn eiSen fchlP
'

cn de keepen vanu Schey

ovcc
gCVCD.
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1662. Schey enSweers, en noch drie fcheepen, een van Rotterdam, een uit

scheepen Zeelandt , en een uit Noordthollandt
, bevel zou voeren. Maardcfchee-

biedTvaT" Ven uit Zeelanc^ en Noordthollandt waaren alreê vertrokken , en de

Tromp, gc- Liefde , van Rotterdam, was t'huis ontbooden: diesfeheen het lot van
ft

vé«oog te blyven , op den Schoutbynacht van Nes te zullen vallen. Maar hy ver-

van Van toonde , dat zyn fchip oudt en af was , en , door lekkagie
, gebrek van

zeilen, touwen, en andre oorloghsbehoefte , t'eenemaalonbequaam, om
in dat geweft langer dienft te doen. Derhalven werdt , op zyn verzoek,

daa/o^e- ^ ^rygsraadt beflooten , dat hy , nevens Kapitein de Liefde ,
en

nooracm" Enno Doedeszoon Star, voerende de behoeftfluit den groenen Kameel,
noch twee daagen , tot den twintighften der maandt , zou blyven leg-

gen, en dan met de gereedtleggende koopvaarders naar'tvaderlandt zei-

len. De Viceadmiraal de Ruiter liet de Fiskaal Viane op 't fchip van

Sweers gaan , om zich daarna by Tromp te vervoegen , aan wien hy
met een' brieft gebiedt overgaf ; hem met eene 't befluit der Heeren
Staaten, vandennegenentwintighften van September leftleden, toezen-

dende, om tot zyne naarrichtinge te dienen. Hier op ging hy noch den

vmrekTvan achtienden van Maart , met den Kommandeur de Wildt , van Kadix

Kadix. naar 't vaderlandt t'zeil. Hy was ontrent een maandt op zee , en quam
Komtbin- den negentienden van April met de Wildt binnen Texel. Daarna heeft

Trvw*.' ^ in ^en Haage aan hunne Hooghmoogentheeden verflagh f van zyne

verrichting gedaan, en een kort begrip van 't zelve fchriftelyk overgele-

vert , luidende gelyk volght

,

Verfiag Memorie van het gepalleerde op myne lede voyagie , federt denjaare

Ic"Ze.

ync M DC LXI en M DC LXIÏ
»
tot ^en Jaare M DC LX1IX ^en negentienden

van April.

I . Voor eerft , referere ik my aan myne voorgaande brieven , die ik van tydt

tot tydt , aan haare Hoog. Moog. gefchreeven heb, en al het gepajfeerde
zyn inhoudende.

1. T>at die van Tripoli gantfeh geene genegentheit hadden om van vree-
de te handelen, als met die conditie

, dat onze Rederlandtfche fcheepen,
zynde onderdaanen van haare Hoog. Moog. de vifite zoude moeten [ub*
jecJ wezen.

3. "Dat die van Tunis met goedegenegentheit de'vreedeaannaamen, con-
form den laft van haareHoog.Moog. die zeer verzochten, dat haar twaalf
of zepen yzerefukken vanachtienfondtyfers , met haar toebehooren
moghten gezonden werden, voor haargeldt omop haare kafteelen te leg-

gen, en dat haare Hoog. Moog. eengoeden Konfulgeliefden te feilen.
4. <Dat dievan Algiers de vreede met haar Hoog. Moog. hébben aange-

nomen, conform haare geteekende artykelen, en dat zy zeer verlange*
dat de Nederlandtfche flaaven , onderdaanen van haare Hoog. Moog-'
ten ffoedighfte moogen verlof werden-, alzoo zy daar nu zeer weynigf9

dienft van trekken zullen: dat dy

eendoor den ander zalkoomentekofien*
ontrent dr'tehondertfukken van achten s en dat ze zeer verzoeken ,

dat

een goeden Konful moghte geflelt werden: en dat dochgoede ordre of de

pa/poorten en zeebrieven , die de onderdaanen van haar Hoog. Moog-
zyn voerende ,

zoude moogengeflelt werden.

f.
T>at de Bajfa tot Tripoli zyne Nederlandtfche flaaven , zynde on-

trent tachtig in
3
1getal, voor defemme van tweehonderdtvyfentwinti$

ftukkenvan achten yder zal vry laten gaan
, en de Schimpers en Stuur-

luidenyder voor driehondertftukkenvan achten.
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T>at haare Hoog. Moog. gelieven goede ordre te ftellen, dat de tijfel- 166^

brief, door myn laft over Livorne getrokken , tot laftevan deGeneraa* 6.

liteit , doch moghte voldaan werden.
Ik heb den Kapitein Ifaak Sweers , nevens den Heer Fïskaal Viane , 7-

met een' briefvan komplimenten \ aan de hooge regeeringe tot Algiersge- 1 Beleefd»

zonden
, als meede een brief aan den Konful van den Burgh aldaar ,

^mcien^'

zynde van tny vertrokken den achtienden Maart , om voort den Schout*
bynacht Komelü Tromp op te zoeken ,

volgens d'ordre van haare H00?
Moog.

s '

Ik heb op den zeventienden Maart , tot Kadix de ordres van haare 8*
Hoog. Moog. ontfangen, om nevens den Kommandeur deWïldt op zicht
briefs naar 't vaderlandt te komen , en zyn den achtienden van daar
gezeilt

, en den negentienden van April* Godt dank , in HTexelwèl
gearriveert.

Was getcekent

MICHIEL ADRIAANS Z. DE RUITER,

Dc Viceadmiraal dc Ruiter, uit de Middelandtfche zee weer in'tva-
derlandt gekcert , bleef de volgende maanden van 'tjaar zeftienhondert-
drieëntfeflig , en een gedeelte van 't volgende jaar , aan landt , en in

ruft
, by de zynen , zonder dat hem van weegen den Staat eenigen laft

werdt opgeleit , of toght bevoolen. Doch midlerwyl kreeg men nieuwe Nieu^
moeite met die van Algiers. Toen hun de beveiliging van 'tvreêver- cKn Ï'

dragh niet ras genoeg werdt toegezonden : en dat ze , naa 't verloop giers -

van ettelyke maanden, geen Hollandtfche oorlogfcheepen
, noch geldt, mlxi

om de Nederlandtfche flaaven te lotfen, noch gefchenken
\ op hunne' I07 ?-

rcede vernaamen, begoften ze allengs te morren. Door dat vertoeven
T Prej

werdt de roofgierigheit ongeduldig. Ook nam de peft daagelyks veelc
flaaven wegh, daar ze geen losgeïdt van konden eiflehen. Die fchaade
imertte, het ongenoegen borft uit, en de roovers hielden woordt noch
trouw. Dit ging zoover, dat ze in 't begin van den voorzoomer eenige
Hollandtfche fcheepen

, teegens den inhoudt van 't vreêVerdragh begoften
t onderzoeken, en daar veele goederen, onder voorwendtzel dat die hun-
ne vyanden toequaamen

, uit naamen. Daarna braghten ze ook een Hol-
landtfch fchip t Algiers op, verklaarden de laading verbeurt te zvn enverkochten t volk tot flaaven. Op dceze tyding werdt den Konful'vandenBurg, doordeHeeren Staatenaangefchrceven

f en bevolen dat hïÏÏ&tLvaaraige, en onvertooge wedergev.ing der gelofte goederen . en vr^fM- £ez°nucn.

£t£g^^ ,r,T^' "r'-„meidi„;

n

d

v

at

y
m:„

+^.
fiö g gf V

f
rder vol«ekking van 'c vreeverdrag, ZOu op- ~?">.

thorflèn
,
ter tydt en wyle toe , dat die van Algiers hunne Hoog. Moog.

, '7 *-

op hunnen rechtmaatigen eifch zouden hebben voldaan : met dien ver-
uande dat als de gemelde Staaten de geëifchte vergoeding zouden heb-

vlu
b^00men

' „
2y dan ook hct vrcêverdragh van hunne zyde zouden

^oitrekken en volbrengen. Maar toen dc roovers naar geen reeden lui-

«wT»! 8a
VC" de Hccren Staaten eindclyk lafl: , dat men dat geweldt

te vooren'l
'

,

c
,

n 'sLandts ingezeten befchermen. Het fcheen dat AMmcr.

T„rl?^ a
VCrb'yf van den Viceadmiraal de Ruiter, dien fchrik der k'°S°?dc

waf ";ordeT
ers

'
te
;
wy' hv metw^m^hc noch indat

geweft^«
Anah h^L\fn de Paalen V:ln hunnen plicht

,
en 't gefloote ver. AIS«».W *f maar dat ze nu door zyn afzyn ftout wierden.Zy hadden aanden Fiskaal Viane, die met den Kapitein Sweers

, gelyk
LI 1 bo-

raoeüemeC
Tic van Al-
pers.

Zie A'ttx,e*

LUI.

7-

efenterti
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l€6f. boven gemeldt is, naar Algiers was gezonden, in de maandtvanApnf
belooft, dat ze in vier maanden tydts niet zouden onderneemen dat toe

naadeel der vreede zou (trekken. Maar die korte tydt viel voor hunon-
gedult te lang. Men vernam daarna , dat door het lang achterblyven

Dc Turken van 't geldt tot de beloofde loning , eenige Turken enMooren, die hun-

Konfuiia-
ne Hollandtfche flaaven, op fchuldtbrieven f, tot noch toe niet betaalt,

ftig. hadden ontflaagen , den Nederlandtfchen Konful zeer laftig vielen , efl

mxuvï*'
*iem ^oor ^reigementen, en andere onbehoorlyke middelen, eenig geldt

n S .
' afperften. MendwongaldeNederlandtfche Scliippers, die daar met hun-

•\ohitgtne». ne jaading qUaafnen, dat ze hunne vracht ontfangen hebbende, de helft

van die vracht aan den Konful , tot betaaling van zoodaanige fchulden,

zouden geven : hem beveelende , dat hy die Schippers of hunne Ree-

fe
£fc*em ders op hunne Hoog. Moog. zoude wyzen $ . Hy zocht dit op alle wy-

zent'ontgaan, bewecrende dat zulk een fchuldtvordering tegens alle ree-

delykheit ftreedt : doch hy vondt zich in Barbaryen , by menfehen zon-

der befcheidenheit, en eindelyk gedwongen hun te wil te zyn, 't geldt

ï credtteu - Van de Schippers t'ontfangen , aan de fchuldtcifchcrs \ te geven , en dert

Heeren Staatcn te bidden , dat de Schippers voldaan moghten worden.

Daar het ongeluk noch toefloeg, dat Sjabanninga, (van anderen Cha-
sjabannin- ban Aga Galance, of Gollant, genoemt) d'Overfte van de Douane , die

SXodÏ!
c

groot gezagh in de ftadthadt, en de vreede met de Hollanders zocht te

ftrekt tot' voltrekken en te handthaven , te deezer tydt in een lange quynende ziek-

HoilanS. telag, en geen kracht hadtom de drift der ongeftuimigen te fluiten. Ook
*i3/<»». eindigde hyzyne daagen in 't begin * van het volgendejaar, enzynfter-

ven ftrekte tot merkelyk naadeel der Hollanders, dien hy by alle gele-

gentheden begunftigde.



1Ó9HET LE VEN l6ö+

VAN DEN HEERE
MICHIEL DE RUITER,

Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van
Hollandt en Weftvrieflandc.

ZESTE boek.
I E toovers van Algiers , voortgaande in 't onderzoeken

,

| bekommeren cn opbrengen der Nederlandtfche fchee-

l pen , vonden in 't kort eenige tegenftandï , als dc

g
Schoutbynacht Tromp , die zich met ettelyke oorlog-

[
fcheepen in de Straat onthieldt , in 't begin van 't jaar

Jmdclxiv tw.ee van hunne rooffcheepen verooverde , Twee ai-;_ ™^4en hun twee tonrecht genoome pryzen ontzette. Men ?öoffchcC
hadt op de twee rooffcheepen tweehondertenachtentachtig Turken be- pen ver-

zoomen, en vyfentwintig Chrifte flaaven verloft. Dit veroorzaakte t'Al-
0
*"V„„

giers groote ontfteltenis. De Turken verzochten aan den Nederlandt- zrêZ'a.
fchen Konful

, dat men de twee fcheepen zou wedergeven , en 'tvolk
m""- 1 "•

loslaaten: met aanbieding dat men alle begaane miflaagen zou byleggen
," ' 5°-

en alks weer op een' goeden voet ftellen. Ook zeiden ze , dat ze 't verdragh
metd Engelfchen wilden vernietigen. Zyfcheenen noch te wachten en te
hoopen, op het geldt tot de loding der Hollandtfche flaaven, en de vet-
zochte gefchenken

;
en meenden , dat men de gefloote vreede noch zou

voltrekken. Maar de Heeren Staaten , weetende de trouwloosheit der Vootiw
rooveten

,
zochten de Koningen van Vrankryk , van Spanje en En- c

CrHccrcn

gelandt met brieven
, den «Sten van JanuatL getceke'nt ! ie bêw ec-&gen, datzy, ten aanzien van defchaade, die hunne onderdaancn van «cn,a"

de roovets moften Ivden, „evens de Hee'ten Sta^eSS^™M
loghfeheepentegensheninzeezoudenbtengen; om gezaamende. h3t ^»d

"

'rLjt '
.

baa!
J£n

,

en llavens te bezetten , cn hen voorts waar Tulk ĉh*

orbZd^eTdfzew,
16 helpen: 2onde

/
eeni&h vcdra

?
h™«K~mTï

metde2elveaantegaan, of daar over te handelen , dan ge- ™*>f»

terZ2e,\™Semee
r dewyl de Barbaren geengroo-^

der ChriS k
8 V°0r

x
1

ï

UnnC r,

?
0very •

dan dat nu d'ee« en d'ander »» -h-

veTdratP„
Kom^en 'n M°ogenthede„ met hun afzondctlyk quam te

^~

handrl l '
m

j
d°°r den anderen in 'tftuk d* bevaart en koop-

werk n
benaadeelen

- Maat geen van de drie Koningen wou zich in dit

verlof d tTeNei
C

|

Ktng^ ^S llUnne»^ f &{

Ivftoeht en -f i ,

rla
,

nderS ec" magazyn, of pakhuis met voorraadt van

De Kon^v, l
Sbehodte

' te Marfeil
je of te Toulon zouden oprechten.

fcheepend!r Hee renTr
h

,

aVenS aanbieden
-

op dat d'oorlogs-

ninu van Fm^-j ^
taa

,

ten
' daar huil"e wyk moghten hebben. DeKo-

befl°0t wel een vloot «aar * Middela"^fche zee

frU;„Ajo j »

men meent dat het met een geheel ander ooghmerk ge-
wticacie, aan t geen de Staaten hadden voorgeftelt : ja van zommigen

L1 3 wordt
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1664. wordt aangeteekent, dat het Hof van Engclandt te dicrtydtal hadtbc-

WAbsfw* flootcn de vreede met deStaaten tebreeken, en dat de Koning, eenoor-

ZlireftTu-
logsvloot tegens de Turken in zee zendende , om met de Hollanders,

chmtiet gezaamentlyk , of elk op zich zelve, de roovers te bevechten, toen hy

dat de Nederlandtfche oorlogfcheepen op de kufl van Barbaryen

,

i 97.,*iz. verre van der handt, op de Turken paften , den Kapitein Holmes naar

de kuften van Afrika zondt, met heimelyke laft om daar dc Weftindi-

fche Maatfchappy alle afbreuk te doen , en hunne fcheepen en fterk-

ten wegh te neemen. Wat 'er van zy , 't is zeeker dat de Heeren Staa-

DcStaatcn ten, oordeelende , dat ze weinig hulp van anderen tot demping derzee-

Ruïcrmcf ro°veren hadden te verwachten , beflooten voor hunne ingezetenen zelfs

een vloot te zorgen , en weêr een vloot oorlogfcheepen , onder 't gebiedt van den

Miïddand-
Viceadmiraal de Ruitcr naar de Middelandtfche zee te zenden. Deeze

fchezeete
"
vloot beftondt uit twaalf fcheepen , en een behoeftfluit , gewaapent,

zenden, verzien en gemant gelyk in de volgende lyft wordt aangeweezen

,

Van 't Kollegie ter Admiraaliteit t'Amftcrdarh.

Bevelhebbers. Scheepen. ftukken; manfl*

Lyft der DeViceadmiraal'de Ruiter\ De Spiegel. —
* — 68 —

. ^if.
vloote.

^[)e Commandeur deWildt. DeTrovincievanVitrecht.tf — aój.

Willem van derZaan 'TGeloof. —- — 50 — ztf>.

IfaakSweers. . Middelburg. — — $6 — i6f*

Hendrik Adriaanszoon. Damiaten. — — 3Z — 13 ƒ •

JakobSwart. Edam. — — 34 — •135'*

ïoe be-- EnnoDoedesz.Star. Degroene Kameel] . — 8 — 30.

hoef/fluit. yan >tK0*]
egje ter Admiraaliteit te Rotterdam.

De SchoutbynachtvanS.es. DeTrinces Louife. — 40 — 17

Leendert Haaxwandt. Rotterdam. — — 34 — 113-

. Jan van Nes. Harderwyk. — — 34 — 15-0.

Van 't Kollegie ter Admiraaliteit in 't Noorderquartier.

DeViceadmiraalMeppel. 'TNoorderquartier ~* jo —
DirkGerritszoonTomp. De roodeLeeuw — _ ij 0 .

Govert'tHoen. Kaleb. — 36 — 15-0.

516 — 1318-

johanB«- Men zondt ook den Heer Johan Bartram van Mortaigne, als Kom-

Momigne,
mifïaris van den Staat op de kult van Barbarye, naar Algiers, om, ne-

werdtnaar' vens den Fiskaal der vloote Gilbert de Viane , met de Regeering vart

2ondcn

ge ^a(k in nandeling te treden , volgens den laft hun by hunne Hoog-
°n cn

' Moog. gegeven. Het berichtfehrift , daar zich de Viceadmiraal de Ruiter»

mitsgaders de gemelde Kommiflaris , cn Fiskaal in den toght cn haf'

deling met de roovers naar hadden te draagen , behelsde de volgen^

punten,

fchrift voor InftrucÜe van de Hoog. Moog. Heeren Staaten Generaal der vereenig1]'

tiwijf' de Nederlanden voor Michiel Adriaanszoon de Ruiter ,
Viceao'

Ruitcr,dcn miraal, Jan Bartram van Mortaigne , gedefigneerde KommifTa^

Sricai
naar de kuft van Barbaryen , en Mr

. Gilbert dc Viane ,
Fiska*

1

gne . c°nden over 's Landts vloote , gaande naa de Middelandtfche zee , waar na*

Vilne.

1 dC 2y zich zuIlen liebbel1 tC rCgulcren '

1 . D'opperhoofden met 's Landts vlootegekoomen wezende in de Str#^'

ofte wel in de Middelantfche zee , zalde voornoemde Kommijfarü M°
r
'
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taigne op 't fchip van den Viceadmiraal de Ruiter overman , en met 1664.
den zeiven zeilen naar Algiers.

Voor-Algiers met de voorfchreeve vloote gearriveert wezende , zul- z.
lenzichde voornoemde Kommiffaris en Fifkaal gezamentlyk

, ofte by m-
difpofitie

,
ofte ander belet van een van de twee-, de Kommijfarts ofte Fis-

kaal afzonderlek
, zich aan landt en in de ftadt begeven , ook haare

komjte volgens de maniere aldaar gebruykelyk , bekent maaken 't~v
door den Konful van den Burgh

, ofte anderfmts.
'

~J
Ende vervolgens

, audiëntie verzoeken in de "Douane, ofte by die van 1>de regeermge aldaar
, en, naa overleveringe van haare brieve'n van cre-

dentie
, proponeren ,

J)at haar Hoog. Moog. hen exprefelyk met 's Landts vloote derwaarts 4,
hebben gezonden

, om te eiffchen , en te vorderen reparatie en vergoedin-
ge van degrootefchaade , die de fcheepen van Algiers d'onderdaanenen
ingezetenen van denStaat , door rooven

, pionderen , en nemen van haare
jcheepen

, en goederen
, federt eenigen tydt herwaart , tegens het

tractaat van vreede , hebben aangedaan , en daar op ernftie aanhouden
en infifteeren.

*

Ten anderen , mede om te hebben reftituüe van de goederen, die uit de
fcheepen dezer Landen zyn gelicht , onder pretext dat die andere na-
tien

,
niet zynde tn vreede met die van Algiers , zouden toebehooren

,

ofte ten mïnften de waardye van dien.

Ende ten derden , relaxatie van deJlaaven federt den getroffe vreede 6
gemaakt

, van wat natie die ook moogen wezen , koflekos en fchaade-
loos

, ookftraffe tegens de contraventeurs van de zelve vreede
IngevaUe daar tegens moghte werdengeaUegeert

, dat het voorfchree- ~

V/'ITa Tu Tt' deZ6r
,
^e ZdfS niet * ™«rgekoomen

,

?'

gworden
^ ^ ™"^gehfi

'
endeafg^aall

Zullen daar op antwoorden
, dat haar Hoog. Mooq. zoo haad als de 8

Jive kenmffe hadden bekoomen
, van het den vïnhenZ^..

fffaat aanftondts ferieufe befoignes hebben aangeftelt IfhZregedachten laatengaan
, om het zelve van haare zyde, hoe eer Jo üver tn aUen deelen tevoldoen, en naar t e koomen, endeZder aTderen

^ÖéT rnmeU
•

ïn^udkl€ "»* -ree7e

n
^Ie

mw^tt™ nieLaUem voortexpiratievan de voorfchreevevyftien 10.

veJreekè*^Z^5^00r dat de ™orfchreeven vier Landen waaren
treden en^r* ™6

""*' in veele ïmten hebben over̂ e'

fchreeve fchaade°7
mderdanen

•
en '^gefetenen dezer Landen de voor-

geeifcht wordt dtZ
Vün ™ reParatie ™ vergoedinge, ook refiitutie

Zulks datbJ^^^^H^
u r J

zaakt zyneeworden l'
M°°^ ™* goedt recht en fondament genoot- nj & uuoraen, den voornoemde Konful van den Burgh

, den ze-

ven-
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1664. venden July leflleden aan te fchryven , en te beveelen , dat hy zoude

hebben te bevorderen eenprompte , en onvertooge reftitutie vande gelop
goederen en contanten

,
mitsgaders vryftellinge der gemaakte flaaven van

'tfchip genoemt Sint Jan dett Evangelift , van wat natie die ook moe-
ten wezen, kofteloos en fchaadeloos : met aanmeldinge , dat van dezer

t Aa»gc- zyde alle de voorfchreevegeëntameerde f befoignes, tot vorder accompli/**

™oPge*
ment van 't voorfchreeve tra&aat , zouden zyn en blyven geftateertU

frhort. ter tydt en wyle toe , dat op den voorfchreeven rechtmaatïgen eifch ,
byw

van Algiers voornoemt , zoude weezen gedifponeert , en by haar Hoofr

Moog fatisfaclie genoomen , met dien verftande , dat als de voorfchreeve

reparatie zoude wezen geobtineert , haar Hoog. Moog. het voorfchreeve
traflaat van dezer zyde zouden accomplijferen.

12- T>at daar uit mitsdien klaarlyk blykt , dat niet haare Hoog. Moofr
maar die van deregeeringe van Algiers, oorzaake zyn geweeft , en noch

zyn , dat de befoignes , tot accomplement van y

t voorfchreeve traflaat,
zyn geftaakt, zulks dat zy dies aangaande het zich zelfs hebbent*
wyten.

*3- In gevalle de meergenoemdeKommijfarü en Fiskaal , naar alle moogety'
ke en krachtige aangewende devoiren

, egeen apparentie en zien , 00

tot alle 'tgeene voorfchreeve is tegeraaken.

14- Zoo zullen zy trachten de zaake in der minne , en by compofitie , aft*

handelen , en ter neder te leggen , daar toezy luidengeauthorijeert wet'
denmitsdezen , involgende manieren.

*5' Of het moghte komen te gebeuren dat die van Algiers quamen te

eyjfchen vergoedinge van den prys van de Chrifte flaaven die tfêdeft

eenigen tydt , naa het fluiten van het meergemelde traflaat
, zyn geftot'

ven, ofte wel anderepretenfien, ten lafte dezer Lande te maaken ,

ter zaake van defcheepen en gevangenen , door dezen Staat , tfedert eed'
gen tydt herwaart , op haar genoomen , als anderfint

s

, ende daar van-

niet willende afwyken ,

*6. Zullen alsdan moogen toeftaan, dat de voorfchreeve pretenfan zulle»
komen in compenfatie

,jegens'tgeeneby en van wegen dezen Staat wordt
geeyfcht

,
en dat de voorfchreeve refpeclive reparatie en reftitutie by de-

zen Staat te verzoeken, naar advenant ,by refcontre zullen worden g«
dimmueert

,
en ter concurrentie van dien gedefalqueert , en dat het xeto*

II f,
v
L
00rt

J
aan ^derzydts naar de letter zal wordengeob/erveerti

üelooudelyk
, dat het zelve traflaat , tot voorkoominge van alle difpute*

en misverfanden, aivooren in klaare en duydelyke woorden zalworde*
geelucideert

, met de claufule van vryfchip
, vrygoedt.

17. <pes zullen in zoodanigen kas trachten fobtineeren, dat de voorfcfjre^
tydt van vyftien maanden, op het afhaaien en lojfen der Chrifte p&
ven geprefigeert

, ten minften zMo lange magh werden geprolongeeft'
als die van Algiers oorzaake zyn geweeft , door haare gepit evhde i*

fratiie en hoftiliteit, dat haare Hoog. Moog. deliberatien tot het voor-

fchreeve accomplijfementzyngefnrcheertgeworden > by refolutievand^
zevenden July leftleden , als boven verhaalt.

X 8. Zoodaanige prolongatie te weege gebraght en vaftgefielt zynde

,

len alsdan moogen beloven, dat men van wegen dezen Staat , voor 'de

piratie vande voorfchreeve geprolongeerden tydt, alles zalprefteren
e,t

voldoen, waar toe de zelve Staat, in krachte van het veel opgern^
troelaat van vreede , verbonden engeobligeert is , zelfs tot de mondei
beloofdeprefenten incluis*

ftnd*



L. ADMIRAAL DE RUITER. 175
Ende om die van Algiers te doen begrypeti en gelooven dat het den \66±

Maat ernfti4devoorfchreevenegotiatietefaciliteeren
, zullen den meer- iq.

genoemden Vtceadmiraal
, Kommijfarü en Fiskaal ter handen werden

geftelt de penningen in de Trovincie van Hollandt en WeüvrMandt
gecollecleert om daar mede te lofen zoodanige Chrifte fiaaven mits-
gaders op alzulken ordre en forme , als het by de Ed. Moog. Heeren
Staaten

, ofde Gecommitteerde Raaden van de zelve 'Provincie op&e-
gevèn, en aanbevoolen zalworden.

'

'Doch ingevalle
, boven vermoeden , en tegens alle vcrwachtinge

\ niette- io,
genftaande de van dezer zydegedaaneprèjtntatieh, bygebraghtefaciliteit

\

engevoeghlykheit
, egeen accommodement

,
op den voet als vooren

, met die
van Algiers en zonde konnengetroffen worden binnen den tydt van veertien
dagen

,
te reekenen van den dagh afdat de voornoemde Kommiffarü en Fis-

kaal haare eerfte propofitie van accommodement zullen hebben gedaan ,

zoo zullen zyKommijfarü en Fiskaal, meten nevens den Konfiil van den
Burgh

y zich, op de befte ende bequaamfte maniere , van daar aanboort
van *sLandts vlootebegeeven , de welke alsdan zal ageren

,
volgens en in

conformitévan haare Hoog. Moog. refolutie * van den xxj Augufti leftleden. *^J
e

Dit fchrift, en de laft daar in begreepen
, was den elfden van April To^!

n "

ter vergaadering van hunne Hoog. Moog. vaftgeftelt. Ook werdt ter zei-
ver tydt den Opperhoofden, Kommandeuren, en Kapiteinen der vloo-
te

,
met een byzonder berichtfehrifr \ , voorgefchreeven , waar naar dat

zy zich hadden te richten , om de Middelandtfche zee te beveiligen , en + 2,> Alï
de Barbarifche roovers in te toornen. Eenige daagen voor 'tontfangen whmihÏ
van deeze berichtfehriften vertrok de Viceadmiraal de Ruiter van Am-

II8 '

fterdam naar 't Vlie, daar de verzaamelplaats der fcheepen was Ook
werden te dier tydt de penningen, die in Hollandt , tot loffing der Chri-
fte fiaaven ter fomme van ontrent tachtigduizendt guldens waren ver-
zaamelt tfeheep gebraght. Dan 't liep noch etlyke daagen aan eermen t zeil kon gaan, en hy raakte eerft den achtften van MaY met de Deta<É

*es fcheepen van Amftcrdam uit het Vlie in zee. Zyn eenige zoon , tviifJonker Enge de Ruiter noch geen vyftien jaaren oudt, voer toen voor »

deerftemaalopzynfchip, om 'tfoldaat- en zeemanfehap onder zvne ,„ t„oogen te leeren De Viceadmiraal Meppel was voor uit gezeüt /aar&Kadix, daar de Ruiter den eenentwintighften van Mav aankoom^! Ru"cr^ fc

hT '

dAndrC fchec^en uit Noordthollandt, v^ndt - 00^0^ Z7m,

der HollandtfcheSS SlS« T&TS****
dres of hoepen m

Het eerfte esquadre.
T>e Viceadmiraalde Ruiter, als Opperhooft

en Admiraalder vloote. 'DeSpieeel

VeTrolincievanWrecht. dSfëï?
Vi P

,
nmllem van der Zaan als

Moutbynacht der vloote. TGelonf&X*^If*S™r*. MÏÏLrgh.
HeridrikAdriaansZ,. <Bamiaten.
JakobKornelisz. Swart. Edam.

71110 ^oedesz. Star. Degroene Kameel^ t Det,

. VI. Boek.
l°eftm

-

Mm Het
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1664. Het tweede esquadre.

<Z)e ViceadmiraalMeppel , als tweede Op-
per-hooft , en Admiraal. >T Noorderquartier-

2> Schoutbynacht t^Aart van Nes , als

Viceadmiraal. DeTrinces Louife.
De Kapitein Leendert Haaxwandt , als

Schoutbynacht. Rotterdam.

DeKapiteinenJanvanNes. Harderwyk.

DirkGerritsz.Tomp. De Roode Leeuw.
Covert }

t Hoen. Kaleb.

Dc Ruiter Ontrent deezen tydt lagh de Viceadmiraal de Ruiter in een bekommer-

eSgcmr- tyke ziekte , hem den tweeden der maandt f aangekoomen , die hem
lykc ziekte, hardt trof, en ontrent tweeëntwintig daagen , met flerken bloedtgank,
ft/u», bleef : invoege dat veele aan zyne opkomfl twyfïêlden , en weinig

ftaat maakten op zyn leven. Doch men zagh hem , niettegenftaande

deeze krankheit , de welftandt van 's Landcs vloote , zoo veel hem moogh-

lyk was ,
bezorgen , en op alle voorvallende zaaken ordre ftellen. Den

1 i 7utt
- dertienden der gemelde maandt zeilde de vloot voorby de fladt Kartage-

Hy komt na i
en ftelde haar' koers naar Alikante. Hier kreeg men naa den middagh»

fcLvfooT, tufïchen 'teilandt Sint Paul en Alikante, jacht op acht zeilen , doch laat

onderden jn den achtermiddagh daar by koomende , bevondt men dat het d'En*

Sduïïbn. gelfche Viceadmiraal Johan Laufon was , die met zeven oorlogsfchec-

onderim- pen en een kits van Algiers quam. De Ruiter met de Hollandtfche vloot

«ng?doch begroette hem met twaalfeerfchooten en 't flryken der vlagge , daarLau-
Ta

Jfi
En" fon met gelyk getal van fchooten op antwoordde , doch zonder vlag

Secimok te flryken. Hier op zondt de Ruiter zyn' Kapitein du Bois , en den Fis-

eertchoo- kaal Viane, met zyne floep aan Laufons boordt, om hem mondeling *c

ftr"ten

nder
begroeten. Zy werden minnelyk bejegent , en d'Engelfche Viceadmi-

Laufon raai verzocht , dat men 't hem tengoede moft houden dat hy de Koning'

ïoor nie

d
-
C
b^e vlag niet hadt geftreeken > nadien hy van zynen Koning laft had'

mam te de voor geen Koningen , 'Prinfen , noch vrye Staaten \ teflryken. Hy liet

ooJk dc phchtpleeging der mondelinge begroetinge door twee van zyne

\en. Bevelhebbers aan de Ruiters boordt afleggen. Deeze verhaalden , dat ze
t'Algiers hunne aangehaalde fcheepen en volk hadden bekoomen en ge-

loft
,
maar dat de roovers de goederen , die uit de fcheepen waaren ge-

licht, hadden geweigert weer te geven: en dat daar over d'Engelfchen,
naa veel woordentwift, hun den oorlogh hadden aangezeit. Doch dat de

roovers den Engelfchen Konful , en eenige Engelfche koopluiden , aan

landt , en vafl hadden gehouden. Dat ze hunne rooffcheepen hadden ont-,

taakelt, die achter de moelje laagen, uitgenoomen eenige weinige ftf-

gatten, die noch in zee waaren, van welke d'Engelfchen drie in de baa/

van Bogia, ruim twintig mylen beooflen Algiers , hadden gejaaght, daaf

ze die noch bezet hielden. Ook klaaghdenze , dat men hun t'Alikante >

Vc Ruiters van waar zc nu quaamen
,
prattika , of vrye landing , hadt geweigerd

JeTSe
11

en zeiden , dat ze de wil hadden naar Malaga , en miffchien ook naaf

dat Laufon Tanger. De Viceadmiraal de Ruiter was niet wel te vreede , ter zaakc

ken n^7' dat Laufon , op zyn flryken der vlagge, niet wederom hadt geftreeken»

hadt
cr°ra etl befloot dat hy d'Engelfchen voortaan ontmoetende wel alle beleef

ftree&n, heit zou bewyzen , maar voor hun niet wederom eerft flryken. Hyzei
'

fluSaar'"
^e '

dat ^ ^^elinge W ^adde 9 die hem niet toeliet zulks te doe*'

gnomen? Doch hier over fchreef dc Heer Johan Bartram de Mortaigne , Kof'
#0'
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miflaris van hunne Hoog. Moog. tot d'onderhandcling met die van Al- 166^,
giers , en over 't loffen van 's Landts ingezetenen uit de flavernye van
Barbaryen ,

die zich toen op de Ruiters fchip onthielt , aan den Heer
Johan de Wit , Raadtpenfionaris van Hollandt , verhaalende wat in d'ont-
moeting tufTchen de Viceadmiraalen de Ruiter en Laufon, den dertien-
den van Junius , was voorgevallen , en de Ruiters voorneemen van niet
wederom eerft te ftryken. Hier op maakte dc Raadtpenfionaris dit voorval
aan den Heeren Staaten van Hollandt bekent , en fchreef daarna aan
Mortaignedit volgende antwoordt: dat ik, om 't gewicht der zaajke , en
't bericht daar in vervat

, noodig acht hier in te voegen

,

Myn Heer

,

Ikhebbe aan de Heeren Staaten van Hollandt enWeftvrieftandt ge- Briefvari

communiceert uw Ed. mïjjive van den achtienden der vtrleede maandt , pe

"

mhoudende onder andere 't geene tufchen den Viceadmïraal de Rni-ymUoi"
ter en den Viceadmïraal Laufon , in dejonghfte ontmoetïnge , is gepaf £^/t

°han

feert
, ontrent hei ftryken van de vlagge , en dat de Viceadmïraal de aangaande

Rutter gerefolveert zoude weezen , in V toekoomende aan de Engel-
Jj"^

rykcn

fchen wel alle beleeftheit te doen , maar voor haar niet wederom eerft inUoS^
te ftryken, uit oorzaake dat de Viceadmïraal Laufon in gebreeke was
gebleven de contrafalutatie in gelyke wyze te doen. Waar op haar Ed,

"se °cni

Groot Moog., naagezien hebbende het tiende artykelvan'tTraflaat , den
veertienden van September desjaars zeftienhondertentweeentfeftig met
den Koning van Grootbritannie gemaakt , daar van ten overvloedt copie

,

met het tranjlaat van dien, hier ingeflooten is, zoo hebben de zelvege-
oordeelt

, dat het voor een Officier en Dienaar van 't Landt , die meer-
maaien fchriftelyken laft ontfangen heeft , om zich naar 't voorfchreeven
en alle andere tratfaaten van den Staat te reguleren, zeer bekommer-
pk en geenzins geraaden ü zich zeiven daar van te difpenferen op
'tfondament van eene mondelinge ordre

, waar by de te doene falutatie
aan eene contrafalutatie zoude weezengereftringeert engebonden: daar
van, gelykhaar Ed. Groot Moog. geen kennis hebben , zoo moet ik ook
bekennen nooit van zoodaanigen mondelingen laft iet te hebben geweeten of
gehoort. Ende hebben de voorgemelte Heeren Staaten my derhalven Qeor-
donneert uw Ed op des zelfs miffive te refcriberen , dat de meerfemel-
te Viceadmiraa deRuiter wel zal doen alle ontmoeting van de EweUfchen, zooveel degelegentheit zal toelaaten , te vermyden

, enhaarfciter rencontrerende, van zynezyde als noch in >tftryken van de vla

L

al naar gewoonte
,
te continueren : edoch in gevalle de voornoemd^-

2tl

Tl
LaUf0n \°fte ee?*b "*r °^hG°ft™ * ETgelfcL

vloot buiten vermoeden
, andermaalingebreeke moghte blyven de contra-

Jalntatie als boven te doen, dat hy Viceadmïraalvoornoemt in zulkencaSaaarop zal dienen te verzoeken fpeciale refolutie en ordre vandeHee-
ren dtaaten Generaal, om zich daar naar onbekommert enveilighlyk
te moogen reguleren. Vw Ed. gelieve te noteren

, dat alhoewel het
<jfrHeide tiende artykel van ?* contracl uitdrukt de Britannifche zeen,

te/dp'
•

'

Mlddelandtfihe zee notoirlyk niet en ü begreefen , ech-

A,rfrhT/+
nUe Va

,

u dm Staat altydt ü &™eeft > daar ontrent geen on-

MoTeft?
an
i aatzen te m™k™, maar ™ allegeweften indftincJe-

telfchen fa
Zehe^^ de falutatie te laaten doen: op dat dEn-

hntmr-,
J
Jj°

ntraPraebque , daar uit in tyden en wylen met zoudenmmea te aUegeeren haar ecuigh meerder recht over de Britannifche

Mm % zee .
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1664. zee, als elders, m eenige afgelegene qaartieren te competeren, en dut

hetftryken van devlagge in dezelve zee voor haar zoudegefchieden uit

erkentenijfe van haare gepretendeerde eigendom over de zelve zee , daar
men van deezer zyde verftaat voor de Engelfchen en voor alle andere
Koningklyke vlooten te ftryken uit refpeft voor haare refpeBive Heeren
en Meefters , als fouveraine Monarchen , welk refpeft dan in de ooft
zee, niet wel binnen zeekere limiten bepaalt , maar alomme zonder on-

derfcheidt vanplaatzen gedraagen dient te worden. Ik bidde dan dat
uw Ed. het bovenftaande , nevens myne dienftige gebiedenijje

, aan den

meergemelten Viceadmiraal de Ruiter gelieve te communiceeren , endt

beveele uw Ed- beide hier mede in de befcherminge des Atterhooghften,
verblyvende

,

Myn Heer,

1n

x?*r$6
dC VwEd. dienflwiüige

JOHAN DE WIT.
Het gemelde tiende punt van het verdragh des jaars zeftienhonderdt-

tweeëntfeftig , in dien briefgeflooten , luidde als volght.
Item, dat de fcheepen en vaartuigen der vereenighde Nederlanden*

zoo wel van oorlooge , en om de maght van den vyandt af te weeren
geruft , als andere, dewelke eenigh fihip van oorlooge van den gedach*
ten Koning van Grootbritanje in de Britannifche zeen zullen koornen

fontmoeten , de vlagge van den top van de maft zullen ftryken en het

marszeil laaten vallen , invoegen gelyk als ooit in voorige tydengebrul
kelyk is geweeft.

Dan eer de gemelde brief tot kennifiè van den Viceadmiraal de Ruiter
quam

, hadt hy noch tweederley ontmoeting met Laufon , hier na te

melden. Uit het misnoegen dat de Ruiter tegens Laufon hadt , over 't niet

ftryken, kan men afneemen , dat d' Engelfchen , als de Hollanders eerft
voor hun hadden geftreeken, dan daarna gemeenlyk desgelyks ftreeken,
en beleeftheit met beleeftheit erkenden. Dus ziet men ook daaeclyks
dat zelfs groote Koningen en maghtige Vorften , als zy, in eenige ont-
moeting van perfoonen

, die zy hunne mindere achten , met ontdek-

1 \
a
n
derf\

ntS Werden beSroct en vereerr
•
da« daarna des-

gelyks den hoedt zullen lichten, en de beleeftheit van hunne minderen

DeRuiter ^^5*^^?. zonderzich daarom
, of daar door, teverklee-

komt voor
nen. ue Viceadmiraal de Ruiter quam den veertienden der gemelde maandt

AJikanre met de Hollandtfche vloot voor Alikante , daar hy eenige lyftoght zocht

Datmtn
aan

,

ndt * brengefl en tc berSen 5 °P dat men de fcheepen te beter

de Hoi- zou konnen gebruiken. Doch men weigerde den Hollanderen prattica,

vToot prL
of

j T/an kndt te koomCn
'

uit vrceze van de befmcttdykczicfc-
tika wei- te :

dewyl dc meefte fcheepen van Amfterdam quaamen daar me*1

8«t. hieldt dat de peft, tentyde van hun vertrek, noch woedde.
,

Maar metf

hadt hun nochtans te Kadix en te Mallaga de vrye landing, naa 't on-

derzoek der gezondtheit
, ingewillight. Dan die van Alikante beriep^

zich op het verbodt ,
hun door den Onderkoning van Valentia

, op peene
des doodts, aangefchreeven. Naa veel vergeefs aanhouden gaven ze'noch
verlof, dat men de watervaaten aan landt zoude brengen : doch eer#
moften ze voor hunneoogen onder 't waterdoor getrokken worden. Daar-
na lietenze die door hunne flaaven vullen , en , op koften van de H0^
landers

,
op de moelje brengen. Door dit middel verzagh zich de vl°ot

van
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van water, en ging daar op t'zejtf naar Algiers, daarzy den negentien- 1664
den der maandt op dereedequam. Hier vernam de Ruiter , dat menden
Nedcnandtfdien Konful, Andries van den Burg, vyftien daagen in dcs^üT
Komngs hof gevangen hadt gehouden, onder dekfel dat hy in gebreeke ™« ai-

bleef van etlyke Hollandtfche flaavente loflen. Men hadt hem op daan-
komft der Hollandtfche vloot wel naar zyn huis laaten gaan , maar met
wachten bewaart. De Ruiter verzocht met een' brief aan de Douane
01 nooge regeering van Algiers , dat men den Konful zou toelaaten aan
zyn boordt te komen, om met hem tejpreeken: ten einde dat men daar-
na tot de vreedehandel moght treden. De Douane gaf den brenger van Menwil«a brief mondeling antwoordt, zeggende , dat de Konfulwelnaar boordt niet tocla*'

moght vaaren , mits dat men een Kapitein inzyne plaats, als gyze-
laar aan landt zou zenden. Hier tegen beweerde de Ruiter met een' Kon-
tweeden brief, dat de Konful geen krygsgevangen, maar een vryprfoont^f
*n Dienaar van den Staat was, en dat men 't zenden van iemant an- boordc

*ers m zyn plaats
, als in gyzeling , voor de Heeren en Mee/iers niet zou eS?

konnen verantwoorden. Aly Aga, die toen dOpperfte van de Douane Kapitein in
was zocht te weeg te brengen, dat men den Konful ontfloege , en naar g" p

£*i
cte Ruiters boordt liet' vaaren : maar de Houtebaflen fielden zich daarWne.
nardtnekkig tegen , 'en Aly Aga wendde alle middelen aan om hen tot
reeden te brengen: maar vergeefs. Daarna liet Aly aan de Ruiter ver- xx]um
zoeken, dat men hun te wil zou zyn; op dat d'onderhandeling niet lan-
ger uitgeftelt wierde. Dit liet de Konful aan den Viceadmiraal mee een'
brief weeten. Dees ontboodt den Heer Meppel en al de Kapiteinen aan
zyn boordt, las hun des Konfuls briefvoor, en verzocht, dat elk inzyn
{chip zou verneemen, of men niet iemant zou konnen vinden , die uit «olhïï7 w'Ue l" t^tze van den Konful aan landt zou willen taan endaar afwachten alles wat voor moght vallen

, ingevaUe de Konfulzichmet wéér willig naar landt zou begeven. Dit wtrdt op al de fcheeoen "*»
voorgeftelt, doch daar was niemandt, die zich, als bosvoorden Kon

Ët£! n t
r

,
Barbarenru ftellen

-
Ten «l«n iageontfingdcRuiter een fchnftelyk antwoordt van de Douane op zy„e twee brievendaar zy ,„ zeiden, dat het gebruik van hun landt veleffchte dit minden Konful met toeliete aan zyn boordt te vaaren voor dat'JrJTtn zyneplaatze aan landt auime, die zyn amfi> wZntZ Votts

dlrflel^n^aers te teven
.
dat hunne woorden waaren vafte woorden en huL»bonden vafteverbonden : dat men

, vreede beieerend* lch\l ^landt zou zenden; en dan *Z ', a^r r.'J!ech/sle>»andtaa«
hadt hun aanaaande X-n Kn?f

i

men ft™ks beginnen te handelen. Men

êXZ S^^f". Als menhen niet verder kon brengen verzicht G„ ,

« ënt^rn
°nderha

?
delinS "^"^ UitM ftdle" ^ deDoua- B^tS

den ömX ^rfoo"en u" de hunnen aan zynboordt zou zen-

Mor'trne
alda

:
t "verb yven geduurende den tydtdat de Kommiffaris

"**

om met hun te t^ ^"V & de Heeren Staaten *{Z™nd™
regcerina Threrfft ,

" '
aan kndt zouden zyn. De Douane, of

wis in vreede te l 7? tot antwoordt
. indien gyluiden de wil hebt met Antwoordt

landt moogen kZt "'j??* Z«\^h
f?$™ "Mf™°™L oC

mier trbehbe» <T>;7'
der den»np achterdocht ofbekommering daar R^ring

" 'e met "n witte vlagge aan landt komt, mal We/"MM^
Mm 3 hier
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1664. hier als door de gantfihe werelt vryheit genieten; want zulks komt met

onze wet overeen , daar niet aan te twyffelen is. Onze woorden zyn

De vreede- waarachtigh.. Op decze fchriftelyke verzcekenng voer de Kommitfaris

word?be- Joan Bartram van Mortaigne
,
vcrzelt met Jonker Reinout van Koever-

gonncn. den , des anderen daaghs , den drieëntwintighften van Junius , aanlandt.
15 Jan

- De Fiskaal Viane werdtdoor zyne ziekte verhindert de handeling by te

Voorftd woonen. Mortaigne zocht , volgens zynen laft , te weegh te brengen,

Kommiffa- dat men een" aanvang zoude maaken van Hloffen der gevangenen ,
vol-

ris Mor- gens het laaftgemaakte vreêverdragh : en dat men daarna zou hande-
ta,snc - ien van eentge punten , raakende het volbrengen van 't verdragh. Op
Antwoordt dit voorftel antwoordde de Douane , dat zy tot het wijfelen der gevan-

Douane, genen, en 'tlojfen der oude Jlaaven niet konden treeden , voor dat &
wijlen op wat voet de vreede zou worden gejlooten of voltrokken. Dc

dr^°hto
nC K°mmiflaris Mortaigne zeide , dat zulks op zyn tydt zou gefcbieden t

'cMea°Lt maar dat men de handeling met het loffen der gevangenen wel kon be*

gcvangc- gmnen, en dat op dat goedt begin wel een goedt einde zou volgen. Na*

veele woorden en weerwoorden beflooten die van de Douane , hunne mee-

ning op het ftuk der vreedehandeling fchriftelyk aan de Ruiter te zen-

den. In dat gefchrift gaven ze hun oogmerk op deeze wyze te kefl'

Brief en ncn , Indien gyluiden met oprechter harte genegen zyt vreede met ons

d?c°vinAÏ

n
te maaken, zoo lang als de werelt zal ftaan , zal ook de vreede aan

giers, aan- onze zyde beftendig blyven: maar byaldien uwe Jcheepen donze in

?oet daar ze bejegenen , en dat uwe Jcheepen met verboode \ goederen gelanden zy*1 *

vreê oP wü- dan zullen uwe Schipper\r daar niet van verzwygen , maar alles openbar
den maa.

ren ^ m ẑ zullen tot Algiers opgebraght , ontlanden , en tot onzen voor'

i\i«t*> deele verbeurt gemaakt worden : maar de vrachten zullen den Schiffe
'

h
C
»7e[

ra' ren i
rykelyker dan hun de Chriftenen belooft hadden , betaalt worden-

In gevalle ook donzen eenig fchip ontmoeten , daar een of twee H0^

landers op moghten zyn, en dat het een Staaten vlagge lietwaaijen, en?

door d'onzen verovert wordende , fAlgiers wierde opgebraght , dan
de Nederlandtfche Konful de zee- en vraghtbrieven van Vfchip onder-

zoeken, en bevindende dat ze valfch zyn, zal'tfchip aangehouden wor-
den , en prys zyn. Indien ook door de vrachtbrieven beweezen wordt,
dat in 't zelve fchip eenige Hollandtfchegoederen zyngeladen , dan zul-

len dieby ons niet aangeroert , maar in handen van den Konful vryge-

Jlelt worden y en wy zullen ons hier in naar de verklaaring van den

Konful draagen
, en vrienden blyven als te vooren. Maar waarom of

uit wat reeden hebt gyluiden twee van onze fcheepengenoomen , en tive*

pryzen uit onze handen ontzet ? Indien gyluiden moght zeggen ,
dat

het isgefchiedt ter oorzaake dat wy *tfluitfchip denTyger hebben genoo*

men , dan antwoorden wy , dat wy dat fchip hebbm opgebraght om d$
daar een Vmetiaanfche vlagge , en Venetiaanfche brieven in zyn £e

'

vonden, waar uit bleek dat het fchip te Venetië fhuis hoorde, en dtf

de Kapitein daar vrou en kinderen hadde. Op de boven verhaalde vooT'

waarden zyn wy gezint vreede te maaken , daar wy nu antwoordt °f

verwachten- Vvn dat vreêbeftuit zullen twee brieven gefchreeven

den, waar van deene inuwe , en d andere in onze handen zalblyv^l

op dat zoolang de weerelt weerelt is, de vreede onverbreekelyken^r

magh blyven , en dat wy , zoo 't Godt belieft
, altoos als broeders 0"

elkandere moogen omgaan. Met dit gefchrift quamde Kommiiïaris

taigne 'savondts aan de Ruiters boordt; doch als hy 's anderendaag^

M'«», gereedt ftondt om met fchriftelyk antwoordt aan landt te vaaren,
îflefj
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men twee zeilen ooftwaart van de Hollandtfche vloot. Waar op degant- 1664,
fche krygsraadt terftondt by een werdt geroepen, en in beraadt geleidt, Beraadt~

of men met de onderhandeling zou voortgaan, dan of men opdiefchee- omdro-
pen

,
op 't onzeker

, jacht zou maaken , en de handeling afbreeken Doch komft vaa

men befloot, dat men zich {lil zou houden, en voor al op de lofïïng der
t

lSf
lfihe*

flaaven arbeiden. Korts daarna zeilden twee Turkfche roovers binnen
de moelje, en tegen den avondt noch een, dat de Hollanders met groot
leedtweezen moften aanzien. Het antwoordt dat de Kommiiïaris Mor-
taigne (die nevens Jonker van Koeverden weêr naar landt voer) ten
zeiven daage aan dé Douane, ofte aan de Heeren Aly Aga, Tiahia'Oja-
nia, BachalasMafulAga, BulkebafTen en OdebafTen

, overleverde, was
van deezen inhoudt, Alwaart 3

1 dat wy dereeden van onze komfte voor Antwoord
deeze ftadt langer verzweegen, echter houden wy voor gewis , dat niet v^Scivan
alleen uwe Heerlykheden en a ingezetenen van Algiers , maar ook eengroot de Douane,

deel van de werelt niet onbewuft is , uit wat oorzaak wy hier uit den ** Iun °

naame en van weegen de Hoog. Moog. Heeren Staaten, onze Heerenen
Meefiers , verfchynen. Want wie heeftgeen kennis van het vreèverdragh ,

den twintighften van November in den jaare zeftienhonderttweeentfe-

fiig, tujfchen de hooghgemelde Heeren Staaten en deeze hooge Regeering
van Algiers , door den Viceadmiraal de Ruiter gejlooten? Wie weet ook
niet , dat hetgemelde verdragh zyn begin neemt met de belofte , dat in-

dien uwe oorlogsfcheepen onze koopvaarders moghten ontmoeten , zy de
zelve geen leedt zullen doen , maar alle hunne ingelaadene goederen en
perfoonen, vanwat natie die moghten zyn, vry en onverhindert laaten
pajjeeren? En dewyl dit eerfte punt uwe Heerlykheden niet min dan de
geheele werelt bekent is, zookonnen hunne Hoog. Moog, de Heeren Staa-
ten niet bevroeden

, onder wat dekfel, offchyn van reden , uwe Heer-
lykheden hebben konnen gedoogen

, dat hunne onderdaanen dat gegeven
woordt (V welk tot die tydt toe zoo hoogh werdt geacht) zoo weiniv ont- Bekiagh

zich hebben gedraagen
, dat ze onze koopvaardyfcheepen niet alleen Zl^L

hebben berooft
,
maar eenige der zelve alhier t'Algiers oPgebraght de en

goederen prys gemaakt
,
en deperfoonen totflaaven verkocht, zonder dat ?

e

,

fcha

f
de

men op de meenighvuldige klaghten, door den Konfulvan den BurZ over ing™die muhandelmge gedaan
, de minjle voldoening ofvereoedim heeft wil ™^™>

ook tot g™otefchaade van hunne onderdaanen. <De Staaten der verTe-nighde Nederlanden hebben dat derhalven niet langer konnen Zdooie'zoi der
'

Xichdaar over gevoelig te toonen , en dïnvolgen KTlmnneSchoutbynacht Tromp ordre gegeven
, dat hy met aUeeiLzeZopZar-

ders met deferke handt zou befchermen, maar ook de verbrTkersder

tóY- W/^*/a^ 35 d6redenm™arm ^gemell Schout-bynacht twee Algierfche rooffcheepen heeft genomen , e% met het zelverecm twee pryzen, by d'uwen t 'onrecht genoomen , ontzet. Ook hebben
tiweroofjcheepen, zonder eenige reeden , en metgroot onrecht ,

hetfehip

zZ2%
rg
ï
mTn

'
enfAlgiers opgebraght, als ofdat [chip , ter oor-

nen tnZ™ j
gge en eenige brievm daar in gronden ,

den Venetia-

L rrh-T
am:

iJn
ar mcht™s klaarlyk kanbeweezen worden dat het zei.

7/, IVIloll/ndtrche reeders toebehoort, die, zoo welalsde Schift

laars verkeert berllfj
u^ He^den door de gemelde mtshande-

w~*f, rLi li
'g^aan, en dat daaruit de m^sverftanden zyn

gereezen, zoo hebben hunne Hoog. Moog. , als vreedelievende OverL
den,
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1664. ons ' m verder onheil voor te koomen > ^0 Heerlykheden en

Eifch van ^.s^ doorluchtige vergaaderinge wiüen afzenden , tf/j »0f /j>

dcSaad?.^^^ en -voldoening van de Jchaade , ^» ^öör rooffcheefen

met zznbxz- <van Jlgiers , tegens het meergemelde vreêverdragh
, aangedaan, afte-

vkcJc."
eiftken. Zulks doende

, ^» gemaghtight niet alleen 'tgemelde vreê-

verdragh tebeveftigen , wwtfr noodts , tot wederzydts gerufl-

heit
, verder teverklaaren, en te verbeteren ; opdat het in der eeuwig-

heit vaft en onverbreekelyk magh blyven. Dit fchriftelyk voorftel was

door den Viceadmiraal de Ruiter, en voorts door Mortaigne en Viatic

onderteekent. Over den eifch der vergoeding van 't geen die van Algiers»

federt den twintighftcn van November des jaars zeftienhondertentwee-

entfeftigh tot op deezen dagh toe , hadden gerooft en genoomen , ftondt

Woorden men verftelt. Daar over vielen veele woorden. De Turken zeiden , dat

fiwaSe"
ze de Hollandtfche fcheepen op zee wilden onderzoeken , en de vreem-

de goederen tot prys maaken: dat men defchaade, wederzydts gedaan

en geleden , tegens den anderen ftellende , en eikanderen quytfchelden-

de, daar op de vreede kon fluiten. Mortaigne verklaarde ,
daartoe

geen laft te hebben, maar tot het tegendeel, te weeten, vergoeding der

De Hol- fchaade te eifchen. Voorts ftondt hy op, den eifch van Vry (chip
, vty

fchcnv?/" goedt, vry volk, en verzocht fchriftelyk antwoordt. De Douane zeide,

febp
, vry dat ze niet kon antwoorden , om dat de vergadering niet vol was. DeS

8°cdt ' anderendaaghs voer de Heer Mortaigne met Jonker van Koeverden weêf

Naader aan landt , maar men quam eikanderen niet naader. Elk bleef by zyn
h

™fiu».'
eifch- Die van de Douane begeerden te weeten , hoe veel Turken dat

men, als men tot de wnTeling zoukoomen, vooreen Chriften flaafzotf

willen geven. Mortaigne antwoordde , man voor man , yder naar zyn

flaat en waarde , te willen wüTclen. Hier op verklaarden die van de Doua-

ne , dat ze dat niet wilden doen , maar ten minden drie Turken voor

een' Chriften begeerden. Voorts zeiden ze, dat Mortaigne wel wift°P
wat voet de Heeren Staaten hem hadden belaft de vreede te fluiten, en

begeerden, dat hyzich , zoo wel op het een als op het ander , terftondt
zou verklaaren. Hy zeide, dat hy zulks niet kon doen zonder zich met
de Heeren de Ruiter en de Viane

, zyne laftgenooten , te beraaden , en
derhalven aan boordt zou vaaren , om met hun te fpreeken : verzoeken-
de, datzedesgelyks hun uiterfte meening en befluit by gefchrift zouden
ftellen. Hierop beloofden ze , tegens den achtentwintighften der maandr,
naa dat hunne groote vergaadering haare verklaaring op het ftuk der vree-

Beklag d« de zou hebben gedaan , hun antwoordt fchriftelyk over te geven. Zy

Zngiande
bekIaagden 2ich aan de Heeren Mortaigne en Koeverden , dat men

defiaaven de gevange Turken en Mooren , die op de Hollandtfche fcheepen waa-

Ztkhc'
ren

' (dit gemchtlieP endoor de ftadt) hardt handelde, en dat ze aan

vioo t .

C 16
banden en voeten met zwaare keetenen waaren belaaden. Hier op heeft

z°kd
r" MortaiSne ' toen hy wcer aan boordt quam, al de gevange Turken , in 't by

op gedaan. zYn van den gevangCfi Turkfchcn Kapitein , daar over ondervraaght :
maajj

zy verklaarden eenpaarighlyk , dat men t'onrecht over quaadt onthaal

hadt geklaaght. Dit betuigden ze by monde , en ook met een fchrifr'

dat aan de Douane werdt overgezonden. Men hadt op de Holla ndtfch
6

fcheepen , behalven den Turkfchen Kapitein
, noch drie Onderkapi^'

Jien , drie Bulkcbafïèn ,
en twee Houtebaflen

, zevenentwintig Turken&
ettelyke Mooren , die al t'zaamen met een brief aan de Douane v^'

zochten, dat yder, hooft voor hooft , tegens een' Chriften van h1111
'

Jien ftaat moght geloft worden , en de Turkfche Kapitein zocht te
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te brengen, dat men hem voor den Schipper van 'tichip denTygerzou 1664»

verwifTelen. Vyfentwintig van deeze flaaven vvaaren door den Schout-
bynacht Tromp , en den Kapitein Schey, genoomen: twee bydcHee-
ren Raaden ter Admiraaiiteit t'Amfterdam vry gegeven ; vier te Kadix
gekocht

, en noch zes by eenige Spanjaarden ïn Spanje medege-
geven

, om tegens hunne landtsluiden te loflèn. D'andere Turken uit de
rooffcheepen

, onder 'tbeleidt van Tromp verovert, bekoomen, waa-
rc» in Spanje verkocht. De Fiskaalder vloote Mr

. Gilbertde Viane, die ^JjJ^
1

zes daagen ziek was geweeft, overleedt eindelyk op den zevenentwin- Mr. Gilbcrc

van Junius , des morgens , twee uuren naa middernacht. Hy van viane

nadt den Viceadmiraal de Ruiter in verfcheide tochten, in de Middel- Aigfe™
0'

Jandtfchc zee, in Denemarken en elders , etlyJ<Le jaaren lang vergezel- *7*»«

Gehapt, en 't gemeen, in veele gewichtige zaaken , met goedt beleidt

en trou ten dienft geftaan , ook verfcheide handelingen mee de Turken
helpen fluiten : weshalven de Heeren Staaten , ten aanzien van zyne be-

quaamheit en kennifle van zaaken, hem ook gelaft hadden, nevens de
Ruiter en Mortaigne , deezen vreedehandel te helpen uitvoeren. Men
verzocht enkreegh verlofvan de Douane , om zyn lidhaam aan landt te be-

graaven. Hier toew erdt een plaatzeaan een zandtbaay , ontrent een myl
beweften de ftadt Algiers , daar men de Franfche en Engelfche Konfuls
plag te begraaven

,
aangeweezen. Men zette 't lyk ontrent den middagh in z>'"e ^*

de Ruiters floep , die, met noch vier andere floepen, met witte vreede-
RI™

TuZ'

Vlaggen , ( daar zich de Kapitein en Schoutbynacht van der Zaan , Jonker

van-koeverden , en andere vrywillige vrienden, in begaaven) onder 't

geley van ettelyke foldaaten , naar landt voer: daar men 't lyk ter aarde
braght, onder 't geluidt van vierentachtig eerfchooten , die uit de fchce-
pen gefchiedde; zonder dat hun iemandt in 't begraaven de minfte verhin-
dering deê. Doch den volgenden nachtwerdt het lyk , door eenige Turken
en Mooren

, opgegraven , en de kift opgebrooken , meenende dat hy met
eeniggoudtof juweelen was begraaven: maar niet vindende, hadden ze
'tlinne laaken

, daar men 't lichaam inhadt gewonden, meêgenoomen,
en lieten 'tzoo ongedekt leggen. Dan toen deKonfuloverdiegraffchen-
omg klaaghde, toonde de Douane daar over groot misnoegen : gaf laft
dat men 'tlykweêr 2011 dekken, en naar behooren begraaven. Ook liet
men den Schout aanzeggen, dat, byaldicn hy den man , die zulks gedaan

V ^/r
0 '1 vinden

'
men hem zelf met zyne dienaars aan den lyve

zoude itraften. Dien zeiven dagh zondt de Viceadmiraal Meppel zeftien Vetwiflê-
ïurxen ot Mooren naar landt, waar teeens weer zes Hollandtfche flaa-

,in

£
van

ven aan zyn boordt qtfaamen'; volgens zeker verdragh tuflehende Tur- ?5£, te-
Ken en een Schipper van Hoorn gemaakt, waar by bedongen was, dat

~*

<je gemelde zeftien Mooren tepensVm ™ plfvan wn fr.heen™lk tou-

pens zes

Chriftenen.

<W j
Ze Mooren tegens hem , en elfvan zyn fchcepsvolk , zou- is /««.

oen worden verwiiïelt: doch de helft van die twaalf, en daar onder ook

her r i^V Waarcn incJe flaavernygeftorven. Daarna ontfing de Ruiter

taia j\

yk antwo°rdt van de Douane, op het voorftel, door Mor-

,
den vicrentwintiffhften vooraedraarn en ovenxeaeven. Dit ant-

woordt
v

!,

crentwintighften voorgedragen en overgegeven. Dit ant-

2e n
- \

m d>Arabifchc taaie gefchreevcn ,
gaf genoegh te kennen, dat

Weer<f
m

j
2in hadden ter goeder trouwe te handelen :

want zy be-

de ArJ '

/ j
Ze bv ?t cerftc Punt der gemelde vreede hadden bedongen

,

moovenl
Uindt̂ che fiheepen tonderzoeken , en de -vreemde goederen te

zy feeJ?J
M/aken

- °ok fchreevcn ze aangaande den Konful
,
Indien

Ïviem in7 j
et mswi/* ****** , dan kont gyuwen Konful, dewyl

J
yj "£reede hier hebt gebraght , ook vry en m vreede met u nee-

mek
> Nn tnen

%
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1664. men, mits dat hyzyne fchulden betaale. De Ruiter enMortaigne hun-

Dc Turken nen brief geleezen hebbende , konden zich niet genoeg verwonderen »

h«
d

ecrflc

n
dat zc zcit^en de vreede te willen houden, en dat ze teerftepunt van't

Artykei van yreêverdragh met het onderzoeken der fcheepen en' t uitlichten der vreem-

dragh"
VCt

^e goederen wilden breeken : ook toonden ze in hun antwoordt ,
met

is /«». het zenden van het affchrift van dat eerfte punt , en van 't eigen verdragh

,

in 't Arabifch gefchreeven , het tegendeel , en bleeven aanhouden op den

voorgaanden eifch. Doch de Turken verklaarden eindelyk aan den Kon-

En begec- ful van den Burg , dat ze zulk een vreede , zonder onderzoek van defchee-
ren geen

pm verbeurtmaakinv van vreemde goederen , niet begeerden : daaf
vreede on- I . 0 n P n. • §

d
- • 1 1 1 *

der beding by voegende , dat ze dejlaaven voor den eerjten inkoop met Wilden

fchï

vr

Jr
ten volgen , maar dat men met hunne eigenaars of meefters \ over den

goeïtl

ny
prys zou moeten verdragen. Zy fchreeven toen ook een' brief aandeRui-

*9 &»• ter en zyne Kapiteinen , die dus luidde , *De groetenü aan den Heere

h!S' Generaal , en alle Kapiteinen , groot en kleen. Wy hadden met u luiden

aandc Rui- ftilftandt gemaakt voor zes maanden , en in die zes maanden is nte*

*
ij ia», mandt van u luiden by ons verjeheenen , en volgens d'affpraak hebben <wy

dien tydt verwacht , zonder eenige van uwe fcheepen aan te roeren*

nochte eenige der zeiver goederen daar uit te lichten: en dewylgy htt'

den in den beftemden tydt niet zyt gekoomen , hebben wy de vreede daaf

door als voor gebrooken gehouden. Waar van gy luiden de fchuldt hebt,

en niet wy. Dus pooghden ze de fchuldt van 'tverbreeken der vreede,

of ftilftandt van vyandtfchap, van zich af te wenden. Daar noch byvoe-

I

?T
n
k
eon

' gende , Indien gy luiden dan nu geen vreede wilt maaken
, in voegen als

eifth
y

, e

C

n wy ufchriftelyk hebben opgeftelt , zoo zullen wy uwen Konful hier hoU-

vaneen
^en * tot ^at&y luiden onze gevangens aan landt zult hebben gezet ,

en

Konfuhe dan zullen wy uwen Konful desgelyks aan boordt zenden. In vreede zyt

zuilen hou- gygekoomen , in vreede kont gy gaan. Maar indien gy onze Jlaaven niet

aan landt wilt zenden , zoo zal uw Konful hier bleven zitten. &{t

{treedt tcgens hunne eige aanbieding , 's daags te vooren by gefchrift ge-

Verroek daan. Maar deeze Barbaaren maakten zoo weinig werks van hun woordt,

Konfu" als van 'tgemeene recht der volken. De Konful verzocht en badt , met
i9 /«*. verfcheide brieven, aan de Ruiter gefchreeven, dat men hem doch on-

der die Barbaren niet in flaaverny zou laaten. De Krygsraadt der vloot

werdt hier over vergadert. Men overwoog zyn verzoek, en verftondt,
dat hetfmaadelyk voor den Staat zou zyn , indien men de Konful daar

in de banden liet blyven , met gevaar vandoor de Barbaren mishandelt

te worden
, gelyk d'Engelfche Konful. Dees hadt de fteenkar , als een

paardt , moeten trekken , en werdt van de jongens met vuiligheit en

dTn^ifche
Aeenen zo°daanig beworpen, dat hyinonmaght viel. Daarna hadtm&

Koniul
°

C

hem met flaagen weer opgejaaght , en met een yzre keeten van vyfttë

wrcedeiyk ponden zwaarte geboeit. Voorts liet men hem met eenige Engelfche koop'm
zie

Z

Aut. luiden in de bangert van de Douane gekeetent bcwaaaren, en gaf hc&
*»*xliv. 200 weinig broodt en water dat hy van honger en dorft zou hebbed
,3 °' moeten vergaan , indien hem de Hollandtfche Konful in zynen noo&

niet hadt verzorght. Ook hadt men de Turken te deezer tydt lioorej
1

zeggen , indien d'Engelfchen met hunne vloote wederom voor de ft^
Algiers koomen braveeren , en hunnen Konful begeeren , dan zullend

hem in een ft
'uk gefchut fteeken , en febieten hem naar hunne vloot t^'

Dewyl men dan van hunne wreedtheit en trouloosheit niet dan quaa^

verwachtte, was men te meer voor den Nederlandtfchen Konful beko^

mert. Ook hadt menlaft, dat men hem , (volgens den inhoudt van y
c
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berichtfchrift f , by de Heeren Staaten aan de Ruiter, Mortaigne , en i6"<%
Vïane gegeven ) indien men de handeling afbrak , op de befte en be- ^'"^fquaamfte wyze moft zien aan boordt te krygen. Hier by werdt aange- rÏKcc
merkt

, in gevalle men hem , met zynen Schryver en drie dienaars ,
2Jn

' Kr^
daar liet blyven , dat dan de Heeren Staaten hem , en de zynen, daarna tot L«ioflia
veel hooger prys zouden moeten loflèn , dan de begeerde Turken waar- dea

<"gn waaren. Men oordeelde dat de Konful, met zynen Schryver, en
K
™,i4zy»e drie dienaars

, (die vrygekochte flaaven waaren , en dertienhondert

^
n vyfentwintig (tukken van achten hadden gekoft) t'zaamen , als men

den Konful met zyn' Schryver op vierduizendt (tukken van achten ree-
kende, op vyfduizendtdriehonderdt en vyfentwintig van zulke (tukken
Zouden (taan , en dat d'aanftaande teerkoften van den Konful en zyn
gezin in 'tjaar wel tweeduizendt (tukken van achten zouden beloopen x

z°o dat de Staat ten lefte wel zeven of achtduizendt (tukken van achten
voor hem, en de zynen, zou moeten betaalen: daar noch byquam 'tge*
vaar van de (teenkar te moeten trekken , en in zwaare keetenen gefloo-
ten te worden , tot groote fmaadt van de Heeren Staaten der vrye Ne-

' herlanden. Hier tegens werdt uitgereekent, dat de zevenendertig geëifch-
te Turken in Spanje , als men ze zou verkoopen

, niet meer waardigh
gouden zyn dan yder tzeventig van zulke (tukken , dat niet meer zou
oedraagen, voor den gantfehen hoop, dan ontrent drieduizendt (tukken
van achten, 'twelk veel verfcheelde van zéven of achtduizendt van de
zelve (tukken , die men daarna voor den Konful , en de zynen , zou moe^
ten opbrengen. Derhalven werdt by de Ruiter

, Mortaigne , en den gant- Men bé-

fchen Krygsraadt eenpaariglyk goedtgevonden en beflooten , de gevange vo^di*
1**

Turken en Moorcn tot vcrloflïng van den Konful aan landt te zenden. TwLche
Den volgenden morgen liet men achtentwintig van de gevange Tur-
ken met twee (loepen naar Algiers brengen : ook zyn toen noch twee ^erng'
Turken

,
die anderen toebehoorden

, (teelsgewys in de (loep geraakt , zoo
dat 'er dertig aan landt quaamen: te weeten, vyfentwintig door Tromp Stgcf

1*

en Schey genoomen, en noch vyf anderen. Doch de Turkfche Kapi-
bra

^
c '

tem, die onderdat getal was, gaf, voor de Douane koomende, teken-
3 ° T

Kén, dat de Ruiter noch zeven, zoo Turken als Moorcn, inzynfehip
nadt. Hier op befloot de Douane, den Konful zoo lang te houden, totdat Dc Turken
men ook die andere zeven flaaven aan landt zou zenden. De Ruiter hadt

cife

t
en

die aan boordt gehouden
, om dat ze den Staat niet toebehoorden

, en tëiïT

Sie Chrfc
°P dC Vl°0t waaren Sebraëht ' °P dat men daar Spaan-

C
?
V°°r 20u wi(rele" : dan toen hy zagh dat de Douane,

tegens alle reeden, daar op (tondt, en dat 'er des Konfuls vryheit aan

om
g
d k n y ' me t den Heer Mortaigne, ook dit over te (tappen

,

ft^r^
te verloflèn. Hy zondt ze dan ten zeiven daage naar de Diemcri

met defl "T
t0Cn den Konful ftraks ontfloeg' die tegens den avondt

««aeiiocp, die de lefte Turken hadt aan landt gebraght , nevens de zy-

loftèn

an Ruiters boordt quam , tot geen kleene blydtfchap des ver-

lekomd
Cn

1
ï
anzynei1 verloftèr, die hem met zeven eerfchootcn verwek

leefden K • c
Ruiter lladt

'
toei1 hv de lefte ^aaven zondt, met een be-

daar n A
verzocnt

• dat de Douane , dewyl hy zoo veele flaaven
,
(en

den Konfo?^^ anderen toebehoorden) op hunne begeerte, voor ^
den ScVn,

2e met gecn recht konden houden ,
vryhet

, ook Wordtios

belceftheit ™j dcn TvSer en ettelyke Hollandtfche flaaven, uitg'W

Daarna J°
uden °ntflaan. Maar dat verzoek floegenze in den windt,

wcrat een aanvangk gemaekt van 't leflèn der Chrifte Hok
Nn z landt-
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1664. landtfche flaaven. De Konful van den Burg hadt federt het maaken der

vreede op zyn geloofdertien flaaven geloft , welker losgeldt naa daan-

komft van de Ruiter was betaalt. Voorts zyn 'er den eerften, tweeden

tX
y
naavc«"

en derden van Julius noch ontrent vyfenvyftig flaaven vrygekocht. On-

gdoft.

avcn
der die gelofte flaaven was ook een Alkmaarder , Evert Gerritszoon

,

ïSkcfêaf
een j°nSe^ng van drieëntwintig jaaren

, die , toen eenige van zyne mak-

biyft aan kers met blydtfchap naar de Nederlandtfche fcheepen voeren , aan landt

l«föódw t

^ee^ ^aan '
^aar men niet goec*ts uit vermoedde. Ook vonden hem de

chnftusen loflèrs den volgenden dagh noch in de ftadt , en pooghden hem , eerft

dfeDif°

dcs met ëoe^e woorden , en daarna met geweldt , aan boordt te brengen.

Maar hy riep eenige Turken en Mooren te hulp, die hem ftrax by (ton-

den , en in 's Konings huis braghten , daar hem , ais een verloochenaar van

den Heere Chriftus , en zynen godtsdienft , de kruin werdt gefchooren.

onbü!°k
Geduuren^e dat lo ên > werdt in de Douane beflooten, en vaftgeftelt,

heit van die
dat de Hollanders vier flaaven tot een hoogen prys zouden loflen : en

van Algiers, als men daar toe niet wouverftaan , en zich over hunne onbillykheit be-
iJuL

klaagde, eifchten zy 't loflen van drie vreemdelingen van Lubek. Hief

voor begeerden ze veel geldts, en lieten de Ruiter aanzeggen, dat men'

die molt vrykoopen , of dat ze niet zouden toelaaten dat /er meer

Hollandtfche flaaven zouden worden geloft , noch aan boordt gebraght-

Ook zagh men dat de prys der flaaven daagelyks meer en meer rees,

zoo dat men nu geen Chriftenen zou konnen los koopen dan voor drie-

honderdtenvyftig ftukken van achten het ftuk , 't welk wel hondert ftuk-

ken van achten boven den eerften inkoop was. Dies werdt eindelykby de

bdiooreT
1 Ruiter en 2ynen Krygsraadt verftaan, dat men die van Algiers niet lan-

wordt, het ger in hunne onredelyke begeerte zou te wil zyn: maar delofling ftaa-

-evanee'nen
ken

'
aan die van dc Douane hunne onbillykheit by gefchrifu voor oogen

fe ftaLn, ftellen , en hun dèn oorlog aanzeggen. Dit gefchiedde den vierden var»

o
n
rIo

n

h
CU Julius met eetl brie^ *

door de Ruiter en Mortaigne onderteekent ,
in

aa

0

nte
8
zcg

- welken zy die van Algiers aanweezen , hoe ze het gemaakte vreever-
gen. dragh eerft hadden gebrooken: en wat 'er van der Staaten zyde gedaan

Bntftót was om de vreede te herftellen : hunne onbillykheit ontrent den Konful
dien einde van den Burgh, tegens het recht der volken, gepleeght : ook ontrent

Douane ge-
het loflen der Hollandtfche flaaven , en den drang

, die men pooghde
2onden. te gebruiken om hen te dwingen dat ze flaaven zouden loflen die van

hun volk niet waaren. Al die geweldenary
, zeiden ze in 'tflo't van den

brief, wasftrekkende tot oneere van den Staat der vereenighde Neder-
landen

,
en tot fchaade van hunnegoede onderdaanen , die by hunne Hoog-

Moog. de Heeren Staaten niet langer kon geleeden worden. Waar over

zy Kommijfarijfen , uit den naame van hunne Hoogmoogentheden ,

11e Heeren en Meefters , aan die van de ^Douane en hooge regeering te

Algiers de vreede en vriendtjehap opzeiden, en den oorlogh verklad-
den: voor Godt en de werelt betuigende, dat ze onfchuldig wilden&f
van al het bloedt dat daar over kon worden vergooten. Deezerl

brief, met noch een' anderen brief, tot naarichting en vertroofting dcf

Hollandtfche flaaven , die men niet kon loflen , liet de Heer de Ruit**'

door een floep ,
aan een vaartuig , dat achter de moelje lag , beftelle11 »

en de blaauwe vlagh waaijen, om t'zeil te gaan: doch 't werdt zoo ft?

bX
yf

Cn

a*ve

h
dat men moft blyven leggen. Den volgenden nacht waaghden vyf Ch rl

'

met zwem- fte flaaven hun leven, om vry te worden. Zy begaven zich te wa**

'

SepTn
dc en zwommen naar de fcheepen. Een Venetiaan

, docln'AmfterdamW00
'

nende
, quam s morgens vroeg aan 't boordt van den Viceadmiraal MeP'

pel,
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pel, en twee Hollanders , een Noorman, en een Spanjaardt , raakten 1664.
aan t boordt van den Kapitein Sweers. De Hollandtfche vloot ging den

£"£°f
zeiven morgen van Algiers t'zeil. De Ruiter ftelde zynen koers met de

ga

5

"«
'

2es Amfterdamfche fcheepen naar Alikante, om van daar hunne Hoogh-
moogentheeden , en de Raaden ter Admiraaliteit t'Amflerdam den uit-

Jlagh van d'onderhandeling met die van Algiers te verwittigen , en naar
brieven uit het vaderlandt te verneemen. De Viceadmiraal Meppel
Zeilde met den Schoutbynacht Aart , en den Kapitein Jan van Nes , ge-
broeders

, naar de kaap van fint Martyn en Valentia , om zich van wa-
ter te verzien. De Kapitein Haakswant, als Schoutbynacht , werdt , ne-
vens de Kapiteinen Pomp en 't Hoen , naar Majorka gezonden , om daar
eenige lyftoght af te haaien. Daarna zouden Meppel , en d'andere Be-
velhebbers

, den Viceadmiraal de Ruiter tulTchen Sint Martyn en Yvica
al kruhTende verwachten. Den zevenden der maandt quam de Ruiter De Ruiter

niet zyne zes fcheepen voor Alikante , daar hy ten zeiven daage zyne
brieven afvaardigde. Met eene zondt hy de lyft der verlofte flaaven , en 7 jut.

"

t geen datze hadden gekoft , zoo wel de geene die door den Konful van
den Burg , voor zyne komft , waaren vry gekocht , als die men geduu-
rende zyn verblyt voor Algiers hadt geloft: te weeten, dertien door den
Konful, die met d'onkoften boven de kooppenningen vierduizendt een-
hondert en veertien Hukken van achten en twee reaalen hadden gekoft : en
noch vyfenvyftig flaaven, door d'ordre , by hem en den Kommiiïaris

Mortaigne gegeven ,
geloft , die gekoft hadden veertienduizent negenhon-

dert en taghtig {tukken van achten en vier reaalen , t'zamen negentiendui-
zendt en vierentnegentig (lukken van achten en zes reaalen , 't welk in
Hollandtfch geldt ontrent vyfenveertigduizendt achthondert en vyfen-
twintig guldens bedroeg.

, Op den zeiven dagh dat de Viceadmiraal DeRuitct

de Ruiter voor Alikante quam ontfing hy 's avondts een' brief van
de Heercn Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam, gefchreeven den Zes- van deRaa-

cntwintighften van May , dienende om hem bekent te maaken , dat dEn- JgSft
gelfchen onlujlen ofwierfen tot lap van den Staat: doch dat men w-f™
troude dat de beduchte ongemakken zouden weghgenoomen worden, en

dam
>.
hem

dat daar toebyen van weegen hunne Hoog. Moog. alle noodige voorzie-
mngen werden gedaan. Vat men derhalve noodigh hadt geacht , hem *
daar van te verwittigen

« op dat hy door byzondre tydmgen niet zouL a
worden mifleidt f of buiten zyn plicht % vervoert: enhemte beveelen , B**t-

Tdt f H
'
Kom^ndelrsen Kapiteinenvan 't Engelfche volk Tc^n™

naiegewejten, tot naarder ordre , het noodie onderling ver(landt , en dc,vk en

Moorlykevriendtfchap, volgens zyn berichtfchrift\, fonderhouden]:^^
nochtans met zoodaanige voor- en omzichtigheit \ , dat hy zich buitenge- hen in die

zZkTh- u
n Van V€rra

fi overvallen te worden
'

tn&evalle de ^ïï-
kome

6
'

-

tten "00Pe
i tot meerder verwyderingenvreedebreuk * moght t^"*a"

vand
^ tC ^arfiert 9 'twelk van die zyde zoude moeten beginnen ,

en ^Devoir.

vol
6r nm eerfi aangevangenworden: daar van men hem ver- +i»ftruéf,e>

wiar'
6ndes

.

noodts
, b een h&onderen boode \ zoude verwittigen: ]en

°"ferVe'

konti
^f.h^ch *» 'tverdeelen ofte byeenhouden van deesquadres zou t

c'rcum'

EdM m: ook in ^geeven van kennife, door een poft,
aan hunne'i

pe™;
urt

• Moog. m gevalle hy zoude verneemen dat de Viceadmiraal Lau- 4.

laaten
6^6 &eheeLe vloot , die geweften fchielyk zoude koomen te ver-

zoude dn
6n W6lken einde h des zelfs bedryf, zoo veel doenlyk was ,

hebbendl n
Wa

?;
rneemen en naafpeuren: belaftende ook alle zyne onder-

e bevelhebbers en Kapiteinen , zich daar naar te richten ,en,om

Nn 3 de

verwim-
vaa

zweven*
onluften

met d'En-f
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1664. de voorfchreeve redenen , <wel op hunne hoede te zyn , zonder ietwes daar

van aan de voorfchreeve Engelfche Bevelhebberen te haten blyken,

ofte eeritge redenen tot aanfioot te geven 1 en dat hy ook onder de handt

alle voorbyzeilende koopvaardyfcheepen deezer Landen zou doen waar-
fchouwen. Uit dit fchryven kan men afneemen , hoe te deezer tydt dc

vonken vaft fmeulden , die eerlang tot een grouwzaamen brandt van
oorlogh tuiïchen Engelandt .en de vereenigde Nederlanden uitborften.

Wat naayver van ftaat, wat opgevatte wederwil , wat ingebeeldt onge-

lyk, wat geheugenis van ouden fmaadt, wat vergeetelheit van verfche

weldaaden
, wat begeerte om zich tot naadcel der naagebuuren te ver-

ryken , zich de meefterfchap der zee aan te maatigen , en aan yder dc

Wet te zetten, daar oorzaak toe gaf, zal ik hier niet ontvouwen , om
niet te verre van 'tooghmerk deezer Hiftorie af te treeden. Doch die

daar breeder bericht en klaarder opening van begeert, leeze de Hiftorien

Vm/"' van ^taat en oorl°gn
»

die de voorvallen van dezen tydt befchryven t«

xLi.756. Naa dat de Ruiter het gemelde aanfehryven hadt ontfangen, en denin-

juniu*'
^oudt aan zvne KaPiteinen bekent gemaakt, ging hy met zes fcheepen

,

11x8*1119! dit zich met water , en ververfching , zoo veel doenlyk was , (want men
«iv. *4 kon hier geenvrye landing bekomen) hadden voorzien , den elfden vveêr

79-84.7*.'. ondet zeil, om den Viceadmiraal Meppel, den Kommandeur de Wildt

,

50- 95- 99 . en den Schoutbynacht Aart van Nes , met d'overige fcheepen
, by de kaap

van SintMartyn op te zoeken. Hy zondt zyn Schoutbynacht van der

Zaan , met de Kapiteinen Ifaak Sweers, en Jakob Korneliszoon Svvart

,

om twee koopvaardyfeheepen tot ontrent Yvic/a te geleiden , en dan

weer byde vlag te koomen. Daarna Meppel ontmoettende , verftondt
hy dat zyne fcheepen te Valentie vrye landing en goedt water hadden
bekoomen. Waar op hy goedt vondt ten eerften derwaart te zeilen , en
zyne fcheepen beter te voorzien : want het water dat men t'Alikante
hadt gehaalt, was zoo brak en falpeterachtig , dat men 'tnaaulyks kon
gebruiken om te drinken, ofte kooken, 't welk een groot gebrek is voor een

WtRvoorr vlooc van fcheePen • Dcn vyftienden der maandt quam de vloot in 't gezicht
Valentie van Valentie, byde mondt van de ftroom Turias, weleer Guadalaviar
*5^. genoemt

,
op de reede , voor het dorp Grao , ten anker ; en men verkreeg

sdaaghs daar aan niet alleen 't verlof der vrye landing, maar verfchei-
de Spanjaarden van naame quamen den Viceadmiraal de Ruiter op zyn
fchip begroeten. Ter zelve tydt is ook de Schoutbynacht van der Zaan,

w«r*«»
mCt dfLKaPlte

t

men sweers en Swart, op de reede van Grao aaneekoo-

êYnOa™.
men

;
Den volgenden dagh liet de Markgraaf van Sint Roman, Onder-

koöingter koning van Valentie , den Heer de Ruiter, nevens zyne andere Bevel-

^n^ht. 11^ 1
"

5
;

ter mfMt noodigen. Hy aing met de zynenby het dorp Grao
i 7 ju/, aan landt, en d Onderkoning zondt drie karoflèn , om hen afte haaien-

icouver. In d'eerfte karos zat de Heer de Ruiter , de Stadtvooght
f van Valen-

tie, de Kommandeur de Wildt, de Kapitein van der Zaan, Jonker En-
gel de Ruiter, en Jan Pauluszoon van Gelder, voorzoon van de Ruiter*

huisvrouw ;
de tweede karos voerde den KommüTaris Mortaigne ,

efl

eenige Bevelhebbers: en in de derde koets was 'tander gevolg. Zy re-

den langs een vermaakelyke wegh met fchoone lufthoven beplant ,
eïl

zaagen de zywormen by duizenden in de moerbefieboomen zitten. Bui-

ten het dorp Grao koomende, werden ze met het losbranden van 'tgc
'

fchut, enin deftadt, voor het paleis van den Onderkoning , met trom-

petteklank en fchalmeyfpel vereert. D'Onderkoning, hun daar verW"
lekomendc, hadt een bril opdeneuze, naar 't gebruik der Spanjaarden

»
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tot betoog van dcftighcit. Toen ging men tertaaffèl, daar veele Graven 1664.
roet de Hollanders aanzaaten , cn de fpyze in 't zilver vverdt opgedifchr. Eu

^
n-

'T onthaal was koningklyk. Naa de maaltydt danften eenige Edelen en 2JL
JofTrouwen een dansfpel f , met kafthjetten , dat is Spaanfch fpeeltuig daar -\ b*Us>

toen mee op de vingers klonk , en twee jonge maagden fpeelden op de
«arp. De Heer de Ruiter bedankte den Onderkoning , met beleefde woor-

, voor de vriendtfchap en gunft , aan de Hollandtfche oorlogs
vloote

, door 't vergunnen der vrye landing , beweezen. Daar d'On*
derkoning op zeide , dat hy daar toe laft hadt van zynen Koning »

zelfwel wijl wat zulk een vloot vannoode hadde : dat ze geen goedt
water kon ontbeeren. Geduurende de maaltydt toonde d Onderkoning
2ich zeer geneegen om 's Landts vloot te zien. Hier op noodigde hem
jfc Viceadmiraal tegens den volgenden middagh aan zyn boordt. Hy be-
loofde te koomen , doch tegens den avondt ^ als de meefte hitte der
2onne zou voorby zyn. Daarna braght men de Ruiter ontrent den avondt
met zyn gezelfchap , onder 'tgeley van vyftig ruiters, en 't losbranden
Van 't gelchut, daar 't Admiraalfchip op anuwoordde , met de karoflèn
^eêr naar 't dorp Grao , op het ftrandt. Doch de zee brandde zoo hardt
?an

, dat de floepen byna in de grondt raakten. Dies begaf zich de Ruiter
Hl een Spaanfche bark , die hem buiten de barning braght , en raakte met
den donker aan boordt : maar d'andre Bevelhebbers mollen om 't har-

de weder in het dorp Grao vernachten. Des anderendaags quaamen vee- D'cWcf-

lc menfchen de Hollandtfche oorlogfcheepen bezien : ook voer d'On-
n dt

derkoning , met den Stadtsovcrfte , en andere Grooten , 's avondts ten Ruiters

vyf uuren aan de Ruiters boordt , die hen met veel bewys van eere ont- b
°g

r

i
r

;
fing , en beleeft onthaalde. Tzyner aankomft vereerde hem alle de

?
•

fcheepen der vloote , elk naar rang , met eenige eerfchooten : en op de zel-

ve wyze voer hy ook 's avondts, ontrent het ondergaan derzonne, on-
der 't losbranden van 'tgefchut, met groot genoegen weer naar de ftadt.

Ondertuflchen hadden zich de fcheepen van water , dat daar zeer verfch De vloot

en zoet valt, voorzien: en de Ruiter ging den negentienden weer onder ^•
I

weér

*eil, quam ontrent den avondt by den Viceadmiraal Meppel , en den **M
eenentwintigden voor Alikante, daar hy een briefontfing , van gelyken Komtvooc
inhoudt als de voorgaande van den zesentwintighften May. Daar op

A
^%f

Werdt by den Krygsraadt goedt gevonden , met de vloot Wefl aan te zei- Oidre oP

a
'

A
t0

j
V0

?
r

,

MalaSa '
wel verfpreit: te weeten, de Ruiter met dezes f

c
I
er

^
c*

Amlterdamfche fcheepen naar de Barbarifchc, en van Meppel met d'an- kir. «te-
dere zes naar de Chrifte kuft: voorts dat ze alle Nederiandtfche koop-

vlootc -

vaardylcheepen, hun ontmoetende
, onder hunne befcherming zouden

n
nr
mC

5r
Cn

'
200 VCcl als doenlyk vvas, geleiden. Men vernam midlervvyl

,

ai bruinende, naar de toeftandt en 't bedryf der Engelfchen in dat ge-

^
eit

,
die noch niets ondernaamen. Daar was toen ter tydt t'Alikante

fcV
n ? CrC SPaan ĉne fteeden een groot geroep van oorlogh ,

die tuf-

dier

n
a

n
5elfchen e* <*e Hollanders zou ontdaan. De Ruiter geleide te

tot Ml
aveerende en kruiflènde, drie Amflerdamfche koopvaarders

k
D

v̂

™«

'Doch
^a t0e

' daar ny den negenentwintigften der maandt aanquam. Malaga.

kanr?
toen

f

hyzyn (loep met de gezondtbrieven van Valentie en Ali-

fWj aar *andt 2°ndt
, hadden de Spanjaarden eenige foldaaten aan van span

j
c
R

ven aanf
^ °m 'r lande» te beletten. Men weigerde de gezondtbrie- jecgtde

Iteonn
C
l
men

' ofte hooien leczen. Zy zeiden, dat de Stadtsover- fchefIoot

"

vel d,;
ICUW

r1Cvcn van den Koning hadt ontfangen ,
met ftreng be~ ;j"»g

dat mende Hollandtfche oorlogsvloot in de Spaanfche havens geen Z^'
vrye
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1664. vrye landing zou vergunnen. De Ruiter liet hun vraagen , hoe lang dit

verbodt zou duuren ? daar op geantwoordt werdt , dat zy 't niet wiften.

Het quam hem vremdt voor, dat men hem en de zynen te Malaga de

vrye landing weigerde, en te meer toenhy verftondt dat men d'Engel-

fchen , onder den Viceadmiraal Laufon , die zoo wel van Algiers , daar

de peftwas, quaamen dan de Hollanders, te Kadixvryheit van landing

gaf, en gedoogde dat ze hunne fcheepen daar fchoonmaakten. Hy ver-

ïtondt ook dat d'Engelfchen daar noch laagen, en uitftrooiden , dat&
met de Hollanders eerlang in oorlog zouden zyn. De Ruiter meende,

dat men hem en de zynen ettelyke legdaagen behoorde te ftcllen ,
en

naa 't verloop van dien tydt, vryheit van landing te geven, zeggende»

dat men , dat weigerende , met.hem en de zynen harder handelde ,
dan

met de fcheepen die uit d'allerbefmetfte en pe/ïigfte fteeden van Italië

quaamen. Hy vertoonde ook dat in de gantfche vloot byna geen zieken

waaren, en niet een diedefeft hadt , maar 't moght niet helpen. Den

fzen"
Wcêr k^en daghder tnaandt ging hy weer onder zeil naar de kaap van MoH-

ZC

3V>/. na , daar men eenig water haalde. Toen hieldt hy zich ettelyke daagen

al kruidende af en aan tuflehen de kaap van Molina en de Barbarifche

Komt by kuft. Korts daarna quam hy ontrent Molina by Meppel en d'andere
M
l
P

«S«f.
ĉneePen -

Hy liet toen den Krygsraadtby een roepen, daar overleit werdt

wat men met de vloot zou doen. Men vondt zich zeer verleegen. Pe

fcheepen waaren in vyf maanden niet fchoongemaakt , en zeer vuil , en

des Konings verbodt belette hun de vrye landing. Doch dewyl Laufon

.
cn d'Engelfchen te Kadix hadden fchoongemaakt , en zich "daar noch

naaSüdu onthielden , werdt verftaan dat men naar Kadix zou zeilen , en alle vlyc

te zeilen, aanwenden om desgelyks verlof van landing te moogen krygen. D*c

werdt temeergoedtgevonden
, dewyl de Heere de Ruiter laft hadt ont-

fangen , om een waakende oog op d'Engelfchen te houden , en op hurt

bedryf te letten. Dit kon hy niet doen , of hy moft ontrent hen zy 11 -

Dat paffen op d'Engelfchen verhinderde hem naar Tunis te zeilen,
daar zyn laft uit te voeren, en daarna op de Turken van Algiers te kruif-

fen. Hy hadt te deezer tydt groote moedt om de roovers
, als zyne

fcheepen fchoon zouden zyn, t'achterhaalen en aan tc treffen • ter zaa-

St" ke df ,

de z
f
s Amftcrdamfche fcheepen nu ongemeen fnel zeilden, i*

damfche zonderhcit het fchip Edam , dat gevoert werdt door Kapitein Swart,
fcheepen. daarna de fcheepen van deWildt, van der Zaan, de Ruiter, enSweers.

Maart fchip van Henrik Adriaanszoon
, Damiaten, was wel' 't flechtfte

,

doch het zeilde nochtans veel harder dan de befte fcheepen uit de Nfoa-

De vloot ze, of uit Noordthollandt. Den vierden- van Auguftus quam de vlo°c

vooTMala'
weêr v00r Malaga > daar men te vergeefs naar briev en uit het vaderland

g3 . vernam. Doch men verftondt hier dat d'Engelfchen noch te Kadix lan-

gen. Derhalven bleef de Ruiter by zyn befluit van op het fpoedightfe

derwaart te zeilen, en nam acht Nederlandtfche koopvaardyfeheepen »
,

4 <Jtlg . die hier klaar laagen , onder zyn geleide. Ten zeiven daage ontflng W
een' brief van den Nederlandtfchen Konful Drillenburg, uit Malaga, <*ie

vlldc&e- nem tc kennen £af ' dat d'Engelfchen, zich daar onthoudende, tyd^g
xuftinsrder uit hun landt hadden, meldende , dat men daar met de toerufting dct

Engehchen.
fcheepsvloote fterk voortging ; dat ze wel vyftien duizendt foldaate*

1

DeRuiters
gcreedt hadden; cn dat de Hartogh van Jork daar zelf mee in zee ^0*

aanmerke" komen. Hier op fchreef hy dit antwoordt
,.Vw brief, met de tyding

0p

woordï"
Engelandt , ü my wel ter handt gekomen

, verhaalende hunne groote t°e:

4^iug. ruft'mg, en dat de Hartogh van Jork zelf in zee komt: Maar da#
t
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niet aan gelegen ; nadien 'tjlechts een menfih is om in denftrydt teftaan , 1 664.
*H niet meer dan een ander. Doch die voor dreigen vervaart Is , moet
toet in den oorlogh komen. Wy zullen ftilzizygen, en zienwat Godfzal
geven. Dan indien gyjet byzonders verneemt , laat my dat ten eerjien
weeten, zoo wel over Gibraltar als over Kadix. Daarna den zevenden
dcr maandt voor Kadix koomende kon hy noch geen vryheit van lan- Hykcmt

J"

ng, noch verlof om fchoon te maakcn, en zyn behoefte van landt te
voo^adlx *

«aaien, bekoomen. Hy verftondt toen dat d'Engelfchen. twee daagcn te
7

vooren
, naa dat ze d'een naa den ander hadden gekieihaalt , naar Tan-

ger vvaaren verzeilt , en men hadt geen nader kennis van hun voornee-
jncn, nochte hoe de zaaken tuflchen hunnen Koning en de Staaten fton-
den. Hy vondt hier ook een groot getal van Neêriandtfche koopvaar-
dyicheepen

, die , nevens etlyke Smyrnaasvaarders , onder 't gelei van de
Kapiteinen Verburg en Ooms , Straatvvaart in wilden : desgelyks den Ka-
pitein Blok

, uit Zeelandt , die 't met een' koopvaarder naar Malaga hadt
gemunt. Men ley toen in beraadt wat men met 's Landts vloot zou ter
handt neemen , en oordeelde dat men de gemelde koopvaarders door 't btdryfder

naau van de Straat in goede verzeekcring zou brengen
, en regens alle

V

M°nbe
en een ygelyk , die de zelve zouden willen befchaadigen

, befchermen. aükeeJge
Dit werdt vaftgeftelt, met onderlinge belofte, dat men eikanderen, in j£°p

Joor\
gevalle van gevecht, uit geen reden ter werelt zou verhaten , maar trou- naautcgc-'

welyk byftaaa Den elfden der maandt *riep de Ruiter al de Kapiteinen kld™-
&

en de Schippers .der koopvaarderen , met het feyn der witte vlagge, aan au£*°
zyn boordt: daar bcflooten werdt, dat men niet by nacht , maar by * 11 ^"g-

daagh door 'tnaau zou loopen
; op dat d'Engelfchen

, die noch voor komfmcT
Tanger laagen

,
niet zonden denken dat men hen ontzagh. Des anderen- dekooP-

daaghs quam de Ncdérlandtfche vloot, met de koopvaarders tweeënder- Scfe
0

tig zeilen fterk, voor.'tnaauw van de Straat", en liep in 't gezicht van van Tat,ger

Tanger en d'Engelfche vloot, die uit dertien Konings fcheepen beftondt. SfSftDe Nederlandtfche oorlogfcheepen lieten 'tdoor dryven tot dat de ach- «*^.
terfte man by hen was , en toen wederom afhaaiende

, gingen hunnen
Koers Ooit ten Noorden aan. Toen begroette de Viceadmiraal Laufon ™ml Lau-
den Yiceadmiraai de Ruiter, en de Hoilandtfche vloot , metelfeerfchoo- 5°"rT

"

ten
,

daar de Ruiter met elf, en Meppel met negen fchooten op ant-
woordde, zonder vlagge teftryken. Den dertienden ontmoette de Rui-
ter m t gezicht van den Granaatbem

,
by Modril of Mortil, tufTchenVe-

Kom * oa'

les Malaga en Almeria
, den Kapitein Jan de Liefde , met vier Nederlandt- *$*T

icne koopvaarders
,
en een Engelsman , koomende van Sicilië en Sardi-me, metkooren gelaaden, die naar Kadix en voort naar Hollandtwil-

"
ca Dies vondt hy geraaden Verburg en Ooms met de Smyrnaasvaar- Keert te

van dT Tr r

C fchecPen '
dewy* & nu door 't Naau en buiten gevaar

™
or

zln^ f

^enchen waaren, voort te laaten zeilen, en Jan de Liefde met Malaga.

>n
ï nyhebbendc fcheepen inwaart te geleiden. Daarna ontrent Mala- a£ïtl

fche t°

mC
'

krCegn hy tyding dat daar acht rykgelaade Nederlandt- landtfchc

ftelcn°Ad
VaardcrS

°P derecde "laagen, met de Kapiteinen Jan van Am- J£P£J
f-

nm 4d"aan van Recde tot hun geley , koomende van Livorno en Ge- tweegdet-

4

inimM r
Wil hcbbe»de naar Texel. Hy verftondt ook dat de Vicead- gj**

van vri- ,

aar met elf fcheepen voor de waterplaats, onderdekaap Ook elf

ÏÏfi;^' djenhy, Lwaart zeilende^ en tufTchen dc.ge-

fchooten h
Cn de ftadt MalaSa tcn anker k°oniendc '

met elfecr_ fon -

der dut L« g
j?

€tte
' daar Laufon met gclyk getal opantwoordde, zon- °^«iin-

dat van t ,
eenc Qf in

y
ige%Iagge werdt gellreeken.

A/
-
Boek

' O o Daar- »?



190 HET LEVEN VAN DEN
1664. Daarna liet hy den Engelfchen Viceadmiraal Laufon , die de ving van

boven voerde , door zyn' Kapitein de Bois , uit de floep , . by zyn boordt

roeijende , mondeling begroeten : ook zondt Laufon zyn' Kapitein

aan de Ruiters boordt om de zelve plichtpleegingwaarte neemen: zoo

dat men wederzydts teekenen van vriendtfehap toonde : doch geen van

beide de Kapiteincn quaamen in des anders fchip ; om dat de Neder-

- landers geene vryheit van landing hadden , en op dat d'Engelfchen de

hunne door 't onderling bezoek niet zouden verliezen. Laufon liet te

dier tydt zyne bootsen floepen (dewyl die aan landt moghten koo-

bciccfdT
men ) ^en Viceadmiraal de Ruiter aanbieden

, om voor zyne fchee-

aanbicding. pen water en andere vervarfching te haaien. Voor deeze heusheit werdt
^D'Engd- hy beleefdelyk bedankt. D'Éngelfchen geheten zich als of zy on-

wcêToS trenc Algiers zouden kruiflen , doch onder zeil gaande zagh men dat

zal. ze hunnen koers Zuidt aan {telden , zoo lang men die kon beoogen,

bedenken
" '

z welk dc Ruiter ^U2L^Z vermoeden ga*
> denkende dat ze 's nachts wel

op hunnen moghten zien Welt te bekoomen , om alzoo de gemelde koopvaarders
kocrs

*
« ontrent Tanger , of voor Kadix , een voordeel af te zien : dit was te

meer waarfchynlyk , om dat d'Engelfchen een' breeden Weften windt had-

den om Ooft aan te zeilen. Hier op werdt inde Hollandtfche vloot befloo-

ten , dat men de gemelde tien fcheepen door 't naau van Gibraltar ,
voor-

by Tanger, en voort tot voor Kadix zou geleiden. Dit oordeelde de Rui-

ter met dandre Bevelhebbers der vloote voor dien tydt ten meeften dien-

fle van den Lande te (trekken ; alzoo zy geftaadig op de poften- moften

wachten , om te weeten wanneer s Landts vloote zich zou moogen ver-

fprciden ; want zoo lang zy hun oog op het doen der Engelfchen moften
Hy «leidt houden , moghten zy niet verder Straatwaart in zeilen. Hy braght dan

koopvaar- de acnt koopvaarders tot voor Kadix % buiten 't gevaar. Hier heeft men
dersnaar de fcheepen gekrenght , iri der yl wat fchoon gemaakt, en met de boots

^x6AUg .
. eenig water gehaalt. Daarna ging men weer t'zeil , Straatwaart in \. ,

naar

zitAiti»- Malaga en Alikante ; om te zien of men de Smyrnifche koopvaardy-
«<ixliv. vioot, die onder 'tgeley van de Kapiteinen vanBraakel, en vanMeeu-
i%% Aug. wen

,
verwacht werdt , zou konnen aantreffen , met voorneemen die des-

de

K
smy

ft

rnT
een ftuk.weegs te geleiden , en voor alle overlaft te bevryden.

fchc vloot. Midlerwyl hadden de Spanjaarden d'Engelfche oorlogfcheepen ook te

Malaga vrye landing verleent, daar men de Hollanders afwees, hoewel
tulichen beide geen onderfcheidt was. Dit werdt zommige bewindtslui-
den der Spaanfche regeering geweeten. Men gaf voor , dat de Hollan-
ders eenige goederen , koomendé uit ongezonde plaatzen , zochten aan

landt te brengen „ daar niet aan was : en onder dat dekfel werden ze over al

+ zie au- op de Spaanfche kuft, met groot ongeriefen ongemak, voor 't hooft geftoo-
lemaxLiv.^ Ondertuflchen vielen elders zaaken voor die de Ruiter , metdevloo^
in Hoi- naar een ander geweft der werelt riepen. In'de maanden van May t en Jü

'

lySgvaT,'
niusc

l
uam m Hollandttyding dat d'Engelfchen, onder >t gebiedt van Ka-

de vyandt- pitein Robert Holmes , by Kabo Verde zeker fcjiip , de Bril genoemt ,
cii

d'En

C

ci

b)r bet jacht de Neptunus, toebehoorende de Nederlandtfche Weftindifc
lie

fcheïop de Kompagnie , in de maandt van Januarius leftleden hadden genoomen

:

^k

v

a

a

2oor
het Engelfch fchip, 't welk den Neptunus nam , een Staatenvlagh van .

't neemen Ven voerde*: dat ook Holmes den eenendertighften van die maandt de

fchTe^e
6 fterkte van KaboVcrcle-' °P het eilandtGoerede, hadt opgeëifcht ,

daa''

't veroveren na befchooten, en gedwongen zich den eerften van Febniarius ,
metnct

Huk* cc.
^cn Krokodil , over te geven

:
dat hy 's avondts te vooren nochtvff

piceght'^fcheepjens, de Vifchkorf en den Viiïcher, hadt vermeeftert : dat^
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volk der Nederlandtfche Kompagnie , ontrent hondert en veertig man. i66+>
fterk

, van Holmes hadt bedongen , dat hy hun het genoome fchip , de Bril

,

zoude geven, om met het zelve naar 'tvaderlandt tekeeren: maar dat-
ny > ziende de meenighte der goederen , die daar gereedt laagen , om
naar Hollandt gevoert te worden, het fchip weigerde te geven : zeggen-
de, dat hy 'tvan doen hadt om die goederen naar Siërra Liona te bren-
gen. Doch dat hyeindelyk den Nederlanderen, op hun aanhouden , hadt
toegeftaan

, dat ze óp een Portugeefch fchip , dat aan Kabo Verde lagh

,

z°uden overgaan. Uit dat Portugeefch fchip waaren onder anderen twee
van de gemelde Nederlanders , op een ander Portugeefch fchip overge-
gaan

, en eindelyk over de Vlaamfche eilanden in Hollandt gekoomen.
Pees waaren. Jan Jakobszoon Buis van Amfterdam , die op 't gemelde
Jacht Neptunus voor Stuurman , en Lieve Zierxlnftma, die op 't zelve
Jacht voor matroos hadt gevaaren : welke beide korts daarna f in den Haa- f 1*>*
gevoordenBeamptfchryver^: Johan Beekmanen twee getuigen verklaar- + *»/*r*.

<Jen ,
dat ze 't bovenverhaalde met oogen gezien en met ooren gehoort had-

den. Daarna kreeg men in de maandt van Julius noch naarder bericht van
t vervolg der vyandtfchap op de kuft van Guinea: dat d'Engelfchen den
«enentwintighften van April het fort Takorary vyandtlyk en ftormender- Naarder

handt hadden verovert , het volk gevangen genoomen
, en zich mee- ^"2"

fter gemaakt van alles wat daarin was. Dat ze den drieëntwintighflen fchl^der"

der zelve maandt met elf fcheepen , en daar onder twee groote Konings ^dcÏÏT
fcheepen , die des Konings vlagge lieten waaijen , onder 't gebiedt van v^n Afrik*

den Kapitein Holmes , voor het kafteel van Sint Georg del Mina waaren cl
<!

Guinea -

gekoomen : onder welke elf fcheepen drie Nederlandtfche genoomen m*^"
fcheepen waaren, de Bril, de Krokodil en Walcheren: dat ze den vol-

x *5«

genden nacht met elf floepen
, en drie groote boots , vier fcheepen , voor

del Mina leggende
, meenden af te loopen , maar dat ze ontrent de barning

koomende
, en ziende dat de Nederlanders wel op hunne hoede waa-

ren
,
te rugh keerden. Dat ze daarna aan den Generaal Valkenburgh

Ichreeven, dathy de gevange Nederlanders (die ze meeft in 't fchip Wal-
cheren en 't fort Takorary hadden bekoomen) zou laaten afhaaien- datmen uit dat volk verftondt hoe d'Engelfchen voorgaven, dat de geheele kuft
van Afrika hun uit een gift des Konings van Portugaal, toequam en
dat zyin t kort hunnen ftandaartop 't kafteel del Mina meenden te clan-
en

:
dat er noch elf fcheepen, t'hunner hulpc, en aflofling, uit En.e-

k"n ^an"
Vm

ir
h
V

°m zich ™cfter van de g^le kuft te mfa-

v!n V r
aUe?verk

J
aarde % Andries Korneliszoon Verthoolen

, Schippervan t ichip d Eendraght
, onder eede , voor den Heer Willem Goes

,

Kaadtin den Hove van Hollandt , en Willem van Alphen, Geheimfchry-

eencT
C
?
2e
jy

en Hove
» zelf gezien en gehoort te hebben: daarby voe-

Lrc
' EngeIkhen, voor zyn vertrek , van del Mina naar Kabo

eefrl T^^r ,

gCZeilc
'
en dat 2C daar wel duizendt fchooten met grof

den R °a

lchooten: en dat hydaar op, door ordre van den Generaal en

ken • V fv

an Mina met zyn fchiP naar Nederlandt was vcrtrok-

aldaar"
161

"»
1

Van 2^n water onder weegen te Axem in te neemen
,
en

vier rl

ef van den Generaal af te wachten. Doch dat hy aldaar

'7" Stegen hebbende, twee Engelfche fcheepen hadt vernoe-

men' en d
n de voorzeide elffcheepen, verfch fcheenen aan te koo-

hemfchoot
C der zclve naar hem toe zettc

'

hem n^°Cg
'

cn naar

zeilde en
'
maar dat h^ •

naa twee etmaal en een half^cns
9 llcm onc'

»
cn, niet weer konnende opkoomen ,

genoodtzaakt was, hebben-

Oo z de
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1664. de den loef van den Engelfchman gekreegen , naar 't vaderlandt te zeilen.

Bckiaeh Dit alles werdt aan hunne Hoogmoogentheit van weegen de Weftindifche

fndifche
Kompagnie bekent gemaakt , en in 't breede vertoont , dat de geheele

goudtkuft , dat koftelyk juweel voor den Staat , in gevaar ftondt van

stagen
^oor d'Engelfchen teenemaal vermeeftert te worden; ten waare hunne

met ver-
' Hoog. Moog. daar in vaardighlyk, en zonder verzuim van tydt , met

hulp

Va" zoodaanige behulpmiddelen , als de zelve daar toe beft en noodig zouden

zieAttut- oordeelen, geliefden te verzien. De Heeren Staaten Generaal zonden

7**.
LIV

' ^e °lyken en bewyzen der gepleegde vyandtfehap aan hunnen Gezant

inEngelandt, metlaft , dat hy aan den Koning van Grootbritanjeoverdc

daatelykheden , by zyne onderzaaten tegens d'onderdaanen van den Ne-

kl

Mc" derlandtfchen Staat gepleeght , uit hunnen naame zou klaagen , en verder

daarover verzoeken , en aanhouden , ten einde dat alles herftelt of wederge-

aan'rHof geven , en de fchade vergoedt moght worden: voorts dat men naauvve
vanEnge-

orjre zou ftc\[Gn tot verhoeding van diergelyke in 'ttoekoomende. Op

deeze klaghte, en 't verzoek daarby gevoeght, werdt wel met beleefde

en goede woorden geantwoordt , doch zonder uitdrukkelyke beloften

Antwoordt van vergoeding. De Gezant Douning gaf in den Haage aan de Heeren

mng
D°U" Staaten te kennen , dat zyne Majefteit ordre hadt geftelt om de klagh-

é \jug . ten , raakende 't geen op de kuft van Guinea was gefchiedt , t'onderzoe-

ken ; en dat hy , na ingenoome bericht van wederzyden , daar in zoo-

daanig zou handelen , als naar recht en reden zou bevonden worden te

H«ren
c kehooren. Doch de Heeren Staaten konden gantfeh geene geruftheit in

Staaten niet die woorden vinden : dewyl des Konings onderzaaten niet min dan een
V
z?e°^e.

openbaare oorlog , in dat geweft der werelt , tegens den Nederlandt-

«flxLiv.
?

fchen Staat , door het befchieten en vyandtlyk inneemen van fterkten,

90. 9*. 93- het neemen van fcheepen , en 'trooven van goederen , hadden aange-

vangen. Zy verftonden dat dit zaaken waaren die met geen fchyn van

reeden gebillykt konden worden , daar men nier onvveetendr van k0 *1

zyn , nocht die men kon ontkennen : dat ze derhalve van des KoningS
rechtvaardigheit niet anders hadden konnen verwachten dan voor cerft

. en voor al een vafte en zeekere belofte van herftelling en vergoeding.
Maar in plaats van zulk een toezegging te bekoomen

, vernaamen ze

,

dat men noch meerder maght uit Engelandt naar die geweften zondt

,

of zou zenden. De Heeren Staaten hadden over dit werk het goedtdun-
*Aivy. ken * en cjen raacJtder Gemaghtigden uit deKollegien ter Admiraaliteit

+
Ha

7
odt-

wi^€n weeten
- Dees oordeelden f ,

dat zoodaanige geweldenaaryen $ niet

dunken en konden geleeden worden , maar dat die kloekmoediglyk en met kracht

derTdmi
m0^cn wor^en tegengegaan en gefluit

, zoo om 't gevolg dat daar &
rapten™ ,

fta^» ren aanzien van andere vergcleege geweften en bezittingen , alsan-

fhekkende derszins. Dies verftonden ze , dat men de Weftindifche Kompagnie (dje

Weftlndi- den ^taat in verfcheide gelegentheden groote dienften hadt gedaan) **

fchcKom- hunne bezittingen
, op de kuften van Afrika en Guinea , behoorde #

tSf
mct

berftellen , en het overige dat ze daar noch bezaaten te behouden ; z°°

fcheepen te ten aanzien van d'achtbaarheid van den Staat, als om den grooten ha 11
'

^S'mien ^ m die geweften met merkelyke voordeden werdt gedreeven. tf*
eC

\ Repuu-
'

toe meenden ze dat men ten allerfpoedighfte twaalf kloeke oorlogfchee
'

'voorflae Pen behoorde toc te ruften
'
en naar de gemelde kuften van Afrika &

ten die» Guinea te zenden : zes met veertig ftukkén gefchuts , bemant met h^'

2gc
* derten vyftig matroozen en vyftig foldaaten : dandere zes van tweeé>

dertig tot vierendertig (tukken toe , en bemant met honderdt veertig&r

troozen en veertig foldaaten , en alle voor den tydt van twaalfmaan^
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met lyftoght verzien : voorts dat men de Weftindifche Kompagnie zou i^4*

zien te beweegen, om, behalven hunne vier koopvaardyfcheepen ,
(die

men van meening was derwaart te zenden) daar noch twee bequaame

fcheepen van oorloge by te voegen. Op deezen voorflagh werdt by de

Heeren Staaten der vereenigde Nederlanden met grooten ernft geraadt- £™*&t

flaaght. De Heeren Staaten vanHollandt lieten hunne toeftemming den d^o4
zetten der maandt daar toe inbrengen f . Ook fchreeven de Heeren Staa- gouden,

ten van Uitrecht aan hunne Gemaghtighden } , dat ze in hunnen naame£ 6 J'uL
inde vergaaderinge van hunne Hoog. Moog. zouden helpen bevorderen ,

°udm
. of

teneinde de Weftindifche Kompagnie op het fpoedighfte met hunne J£*£*
Hoog. Moog. hulpe zulks moght bygefprongen en geholpen worden ,ftji.

als hunne Hoog. Moog. tot hunne meefte achtbaarheit ,
mitsgaders den

dienft, welftandt, en behoudenis van de gemelde Kompagnie, in haar

ongeluk, zouden verftaan en bevinden tebehooren. Hier op werdt den ^Hccrca

negenden van Auguftus ter vergadering van hunne Hoog. Moog. ver- fluiten dc

ftaan en beflooten, dat men de Weftindifche Kompagnie met de maght Wcftindi-

van den Staat zou ftyven en bequaam maaken , om haar recht en lang- pag^^t
duurig bezit , in de geweften van Afrika en Guinea , te handthaven , en de maght

alle indraghten tegen te gaan en af te weeren: ook herftellingen vergoe-
va

Staat te

ven

,

din g van 'tgeenby d'Engelfchen, eerft by Kabo Verde, en vervolgens fty v<

mede op Takorary , Kabo Kors , en voorts op de gantfche kuft van Gui- 9 Au*'

nea was ondernoomen, te bekoomen. Tot dien einde werdt verftaan, En twaalf

dat de Kollegien ter Admiraaliteit , in 't verwachten van de inwilligin- °°r

£g£
gen f eeniger Provinciën op den eifch $ van zesmaalhondertduizendt t'hunner

. guldens, (by den Raadt van Staate ten dien einde den vierden der maandt
J"}fe

e

n

loc tc

gedaan , en by Hollandt op den zeften toegeftaan) ten fpoedighften 9 ^ug .

twaalf kloeke fcheepen of fregatten van oorloge zouden toeruften , ver- 1 c*»jen~

zien en gemant, gelyk in den voorflagh, boven gemeldt , was uitge- $peüti*.

drukt : voorts dat men zou zien uit te werken , dat de Bewindthebbers

der gemelde Kompagnie, boven hunne vier koopvaardyfcheepen, daar

noch twee fcheepen van oorloge zouden byvoegen. Dan ter zeiver tydc

werdt by eenige voornaame Heeren en leden van hunne Hoog. Moog.
vergaadering

, ziende dat al de Provinciën genegen waaren om de Weft-
indifche Kompagnie by te ftaan

, aangemerkt , dat de hulp der twaalf
fcheepen

, die men haar toeftondt , en noch zou toeruften , licht al te

laat zou bykoomen: derhalven meenden ze , dat men den Viceadmiraal Hcimelyke

de Ruiter, met zyne vioote, uit de Middelandtfche zee naar Kabo Ver-
h™

ĉï
de, en de kuft van Guinea zou konnen zenden. Hier toe moft men, eenigeHee-

verftonden ze, hemlaft en maght ftieren: doch men diende het befluit ,^n

d

a

c

ar
daar over te neemen, en d'ordre hem toe te zenden, geheim te hou- KaboVerde

den
; op dat d'Engelfchen

, daar kennis van krygende , hem (
dewyl

netzyntydt moft hebben, eer hy dielaft kon ontfangen , en zich tot de
reizc bereiden) met geen meerder maght moghten voorkoomen, of het

nooit bieden. Hier vondt men zich wat verleegen: want zulk een voor-

L jr.
m de volle vergaderinge van hunne Hoog. Moog. te doen, endaar

,

uit op te neemen, kon onder zulk een groot getal van perfoonen,
van allerley aardt en zin, bezwaarlyk verborgen blyven. Men moft dan Mjddei,^

«uk door eenige weinigen belciden. Hier toe zocht men ofvondt men dezaakge.

bequaame
geleegentheit. Eenige Heeren , en daar onder de Raadtpen- heim tc

fionans vanHollandt, Johande Wit, quaamen, volgens het befluit van h-d-
hunne Hoog. Moog. den vyfden van Auguftus genoomen zeven in ge-

waic, byeen, om den inhoudt van den brief, door den Viceadmiraal de

Oo ? Rui-
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1664. Ruiter en den KommifTarisMortaigne, den zevenden der verlede maande,

raakende 't verhandelde voor Algiers
, gefchreeven , naa te zien en t'over-

wcegen. By deeze zeven Heeren vverdt den voorllag, van de Ruiter

naar Kabo Verdecn naar Guineate zenden, niet alleen goed rgevonden,
maar ook by forme van refolutie op 't papier geftelt , en daarna ter ver-

gaadering van hunne Hoog. Moog. op Maandagh , den elfden van Au-

nüt
tbe' gu"us

'
als wanneer, onder andere zaaken, ook de refolutie

f, op Sa-
}mu terdaghtevooren, den negenden, (aangaande het toeruften van de twaalf

%
T

"rZ
;*r oorIogfchccpcn) genoomen

,
in refumptie } werdt gebraght, meteenen

gi„}t
daar van rapport \ gedaan , en 't opgeftelde geleezen. Doch men hadt

Werjiag. de zaak zoo beleidt , dat men eenige Heeren, dien men 't geheim niet

toebetroude ,
met behendigheit belette naar 't rapport en 't leezen te

huileren. Eenige Heeren hielde men aan 'tglas van een venfter, en el-

ders
, aan de praat

; andere braght men onder 'teen of 'tander voor-
wendtfel uit de vergaadering

: ook werdt, zeit men, het ontwerp der

Ir?™/'
refolutic 200 ras gdeezen

,
dat zelfde Prefident f der vergaaderinge , daar

d-elrfle icmant ,
meent men, in gefprek mee was geraakt, den rechten inhoudt

jgM*. n iet merkte. Dus werdt, volgens dien voorflagh
, bcflootcn, de Ruiter

Heimdyk naar Kabo Verde
,
en Guinea te zenden , en meteenen goedtgevonden,

dcRuiter^a
dat mCn deCS> refolutie

(
als een amP"atie f van de voorgaande) zou

Kabovcrde brengen onder de Notulen , of aanteekeningen
, der refolutien op Sa-

"zender
terclagn '

den negenclcn » gcnoonien - Hier op (laat aan te merken , dat

t ntbrei eenige Heeren , die op Saterdagh , den negenden , in de vergaadering

t?erderw
tegenwoorcug waaren

,
en zelf de Heer, die op dien dagh Prefident, en

ofuitbr*Z
gi
°P Maandagh

, den elfden , niet tegenwoordig was , van de zaake , en
't geheim geen kennis hadden , en dat de Heer, die op Maandagh Pre-
fident

, en op Saterdagh niet tegenwoordig was, niet anders meende,
dan dat dees' refolutie dieby de refolutien van den neeenden werdt ge-
voeght, ook op Saterdagh den negenden

, was genoomen. Waar op

* uni 1
an V°lgde daC

>

C lnftCn
'
die aan den Viceadmiraal de Ruiter wer-

ft'sMeT den gezonden
,
door den Heer

, die op den negenden Prefident was,
moirés, onder vecle papieren werdt ondertekent. Dit teekenen oefrU^AAo

LtZtT^lZ Sr?
H°°g

i
M7* dat 'er vcde ^Tuden te

ir/i/tf.
teekencn zyn

,
welke dan tevens door den Griffier aan den Prefident

'L. Tr "eeft rl^^> opcfc^nd^Grif-
her, meeft altydt zonder naa te leezen tcekent. Van zommigen werdt

St'STfl
' ^^^g^idt, nochditgel^blflultnier

ftreedt tegens heteerfte befluic, door hunne Hoog. Moog 0p den nee-
genden genoomen

, {trekkende om de Weftindifche Kompagnie n^
twaa f fchecpen by te ftaan : maar diende alleen om zulks met andere
twaalf Icheepen, door de Ruiter, wat vroeger te doen : en dat men 't

voor eenige weinigen
( want de meefle Leeden der vergaaderinge hadden

kennis van de zaake) geheim hielde, hadt geen ander oogmerk dan
om de meening der Heeren Staaten te zekerder te bereiken ,%n te beeter
uit te voeren. De gemelde refolutie, daar feedert zoo veel op te zeggen
viel, luidde van woordt tot woordtgelykvolght,

Extraét uit het Regtftcr der fecrete Refolutien van de Hoog Mo<>g<
Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden

l%h
Sater

' Sabbat thi j den 9 Augufti 1 664

refoE
6

rj
L
^t°

rt h2 r
,

â °rt f ff
eer

f"
van Brakel

' ** ***ere haart
Hoog. Moog. Gedeputeerden, hebbende, ingevolge en tot voldoeningen0
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der zeiver refolutïe commijforiaal , in dato den vyfden deezer hopende 1664.

waandt
, gevïfiteert en geexamineert de mijjive byden Viceadmiraalde

Ruiter , en den Kommijjdris Mortaigne , te zaamen aan haare Hoog. neraal ,
by

Moog. gefchreeven , uk 3sLandts fchip de Spiegel, leggende op dereede Jjjg^
voor Alikante, den zevenden der verleede maandt. Waar opgedelibereert iXwerdt,

is goedtgevonden en verftabn, dat, tot prompter en vigoureufer ™£
o

D»c

rdc
totvoeringe van haare Hoog. Moog. goede meeninge ontrent het gepleegde

cn

a

de kuft

C

de Engelfchen aan KaboVerde ,
Takorary , i^tf ZtfrJ , en ande- van Guinca

replaatzen in die geweften ,« in haare Hoog. Moog. refolutie over '

't zelve fubjecJ , en op 't equipeeren van twaalffcheepen en fregatten necmen'c

v*n oorlooge , huidengenoomen , ^» voornoemden Viceadmiraalde Ruiter, gi/t£"e
tegenwoordig en chef kommanderende over twaalf *s Landts oorlogs- Weftindi-

fcheepen, kruijfende inde Middelandtfche zee, of den geenen , die , by ^?e°£j.
overlyden en andre ongekgenheit van den zeiven , de voorfchreeve vloot den bcuoo-

^
i^atf te kommanderen , van weegen den Staatgelaft engeordonneert zal mCQs

worden
, gelyk den zeiven gelaft engeordonneert wordt mitsdeezen , zich

met alle zyne onderhebbende maght op *$ allerfpoedighfte in ftilligheit en

fecreteffe te begeven naar KaboVerde , en aldaar, onder Godts zegen en

toelaatinge , te herneemen het fort ofte forten , die d'Engelfchen on-

langs deezen Staat en de JVeftindifche Kompagnie in de zelve byfurprife
en met geweldt afhandig gemaakt hebben $ mitsgaders ook te Ubereren*

alle alzulke fcheepen van degemelde Kompagnie , ofandere ingezetenen

van deeze Landen , als by de voorfchreeve Engelfchen oft iemandt an-

ders zouden moogen weezen genoomen ,• en by hem aldaar ofelders be-

jegent
, ofte geattrappeert konnen worden : met fpeciale authorifatie en

expres bevel om alle de geenen , die zich tegens d'uitvoering van 'tgeen

voorfchreeven is zouden moogen koomen foppofeeren, ofte hem daar inne

hinderlyk te zyn, met vigeur aan te taften, te veroveren ofte ruineren,

. plegende in alles foldaat- en zeemanfehap , zulks en in diervoegen als hy

H zelve in tyden en wylen zal willen en konnen verantwoorden: datwy-
ders hy Viceadmiraal voornoemt > 7geene voorfchreeven is omtrent Kabo
V?rde verricht hebbende , de voorgeroerde fort ofte forten behoorlyk
verzien en verzekert laatende , zich verders met zyne onderhebbende
maght zal hebben te vervoegen naar en langs de gantfche kuft van Gui-
nea, en aldaar uit de bedienden van den Staat , en van de gemelde JVeft-
indifche Kompagnie

, ofte anderfints , verneemen wat verdere feitelyk-
hedenby d>Engelfchen aldaar, 'tzy op de forten,

ytzy op fcheepen van
den Staat, en van de meergemelde Kompagnie , ofte van andere ingeze-
tenen deezer Landen, moogen weezengepleeght , enfpecialykinwatftaat
Takorary en Kabo Kors fzyner aankomft aldaar zalwerden bevonden:
ten welken einde hem brieven van addres aan den Gouverneur Generaal

11
rg zullcntoc

gezo»den worden, en een open patent met laft aan
alle Mmiftersvan degemelde JVeftindifche Kompagnie , om den voornoem-
^enVtceadmiraal van allespertinent bericht tegeven , en hem, zooveel
** aar K> in d'uiPvocringe van haare Hoog. Moog. ordres behulpzaam te

J*Ze
,

n - Ende de voornoemde Viceadmiraal, ten aanzien van de voor-
wmaeforten , en van alle andere kafteelen , fterkten enfeheepenvandee-

dtaat
, en van de vemelte JVeftindifche Kompagnie ,

ofte andere mge- •

zetenen deezer Landen
, die d?Engelfchen insgelyts geoccupeert , genoo-

7rl:f
t€ ge'?co™™deert moghten hebben ,

procederen ofdoen procede-

ücnZ Zulker ™egen als ten aanzien van Kabo Verdein tpar-
ticulier

, en van de fcheepen die #Engelfchen; als boven, moghten heb-

ben
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trachtende in alle maniereu volkoomentiyk te herpellen , te itbereren en

te verzekeren 'tge'ene bevonden zonde moogen worden deezen Staat en

de IVeftindifihe Kompagnie , ofandere ingezetenen van den Lande, by

weegen van feiten en met geweldt ontnoomen , bezet
, oft andersfins tn

eeniger manieren geincommodeert te 'weezen. Ende zal hy voorts , vol-

gens degeneraale ordre
,
doorgaans aan alle Kommandeurs en Kapiteinen

ter zee gegeven werdende , hebben te veroveren ofte ruineren alle zoo-

daauige fcheepen , als dingezetenen van deezen Staat hebben befchaa-
dight

, befchadigen, oft zulkspoogen te doen; zonder andersjïns defcheepen
oftefiéjeclenvan de EngeIfchen , ofte anderegeallieerden , die zich op de

voornoemde kuft , en in de voorfihreevegewejten zonden moogen bevinden,

ofaldaar noch koomen t'arriveren', voor zoo veel en zoo lame de zelve

geen fchaade oft ongelyk aan de forten , fcheepen ofte onderdaanen van
deezen Staat hebben toegebraght

, ofte koomen toe te brengen
, eeni$k

fins temolefteren, ofte in hunne trafycque aldaar te beletten offinconi-
moderen. Ende ingevalle hy eenige zoodaanigefcheepen, die dyingezete-

nen van deezen Staat hebben befchadight
, befchadigen, ofte zulks poo-

gen te doen, komt te veroveren , zal hy de zelve by zich en omtrent de

vloote hebben te houden, tot nader ordre edoch wat de perfoonenbe-
langht, diehy,

y

t zy op de voorfchreeve forten, 't zy op de voorfihree-
vefcheepen , zoude moogen koomen maghtig te worden , de zelve zal by

voor eerft met zich hebben te voeren, en daarna aan landt te zetteft-

aan Kormantin , oft eenige andere plaatze , die dEngeifc'hen in de

voorfihreeve gewejten wcttelyk zouden moogen bezitten-, met alle doen-

lyke zorghvuldigheit belettende, dat niemant van de zelve moog^e ejchaf-
peren, ofte naar Europa overkoomen , om eenige tydinge 'van 'teepaf'
feerde in Engelandt te brengen. T>at wyders het Kollegie ter Akmir^
liteit tot Amfterdam by aarijchryvinge zal worden aanbevolen, de bo-

venftaande ordres aan den voornoemden Viceadmiraal
, ofden acenen

die by zyn overlyden, of'andere ongelegentheit van den zehen
, de voor-

geroerde vloot zoude moogen commanderen, in allefpoedt fecreteffe en
zekerheit toe te zenden

,
ook den zeiven tot zyne naarichtLe finforme-

ren van alle kundtfihappen, die men alhier van devoor(cijreeve\eper-
fetreerdefeitlykheden,envan de verdere toebereitzelen der Ewelfchen
albereits heeft ontfangen en fucceffivelyk noch zoude moogen bekoomen,
ook voorts alles te bezorgen en te verrichten Hgunt tot uitvoering van
de bovenjtaande ordres zoude moogen weezen gerequireert : bevelende
den meergemelden Viceadmiraal dat hy de zelve ordres aan niemand*
terweret, zelfs met aan zynebyhebbende hooge ofte mindere Officieren*
zal hebben bekent te maaken voor en aleer hy Straatwaart uiteezeM
zal zyn en zyn koers in de ruime zee naar Kabo Verde voornoemt
zet zal hebben.

J O H A N VAN REEDE. V*

Accordeert met het voorfchreeven Regijler.

N. R U Y S C H.

Het patent of d'ope brief, in deeze Refolutie gemeldt , was yan
Volgenden inhoudt,

4^ Ovaü
aL ^e Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden laften en ordo*'

vcr c
° neeren mitsdeczen allen -Overjlen , Kommandeurs, Kapiteinen, B^{'

bev-
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hebberen en Officie-ren der zelve Landen en van deGeotlröyeerdc IVeft- \66x.

tndifche Kompagnie , te water en te lande , zich bevindende op , voor ,
jjp

(I<^-
en ontrent de kuften van Afrika en Guinea , als elders , dat ze den Vi- Afrika cri

ceadmiraal Michiel Adriaanszoon de Ruiter , en zyne onderhebbende Guu^
vloote

, alle hulpe , byftandt , en adrejfe zullen hebben te doen en te ge-
ven

, in 't uitvoeren van de ordres en beveelen by ons aan hem gegeven
i

zonder van des te doen eenighfins in gêbreeke teblyven: want wyzulks
ten dienfie van den Lande hebben bevonden te behooren. Aldmgedaan
onder onzen cachette, paraphure van den Heere prejïderende tn onze
Vergadering

, en defignature van onzen Griffier , in den Hage den

Vdugujliieói.

JOH AN VAN RËEDE. Vt.

Ter ordonnantie van de hooghgemclte Staaten Generaal

N. RUYSCR
Hier by was ook een brief, aan den Heer Johan Valkenburg , Di- Briefim

*eéteur Generaal over de Noordtkuft van Afrika, en over Guinea, ge- ^]yaXtt«

Vocght
, waar by hem uit den naame van hunne Ho.ogmoogcntheeden burg/

desgelyks werdt belaft, den Viceadmiraal de Ruiter , en zyne vloote, 9^u£'

alle hulpe , en byftandt te doen. D'affchriften van de gemelde refolutie >

met den brief aan Valkenburg , en den open brief aan allen Overften

en Bevelhebberen op de kuften van Afrika en Guinea , behoorlyk on-

derteekent , werdt uit den naame van hunne Hoogmoogcntheden ten zei-

ven daage aan de Heeren Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam gezon-
den, met verzoek en begeerte , dat ze *t zelve, op de fpoedighfte

, ge*

heimfte en zeekerfte wyze , aan den Viceadmiraal de Ruiter zouden af-

zenden, en hem aanbeveelen, den inhoudt van dien , naar zyne forme
en inhoudt, ten fpoedigfte in 'twerk te (lellen. De Heeren Raaden tef

Admiraaliteit
,
( of de geenen die onder hen kennis hadden van 't geheim)

by de meergemelde refolutie gemaghtigt , om de Ruiter over deeze
zaak, en 'tgecn tot uitvoering van zyri' laft werdt vereifcht

, nader te
berichten

, fchreeven aan hem een' brief van den volgende zin

,

Edele
, manhafte

, vroome discrete

,

V. L. zal voor den ontfang van deezen apparentetyk door fchryvens Naadet
van particulieren verftaan hebben, in welker voegend'EngeIfche Roya- inftr,,aie

le Kompagnie
, geajjifteert met eenige Koning? oor logsJcheepen

, whetZt^T
emde van January, jengftleden , hebben bemaghtïght het fort oft de ««aalue*

forten aan Kabo Verde
, mitsgaders eenige fcheepen van de JVeftindi\^l^

jebe Kompagnie dezer Landen
, aldaar negotieerende , en vervolgens ge- ter -

zeilt waren naar de kuften van Guinea , om ook aldaar de forten van de
zou

gemelde Kompagnie
, mitsgaders haare fchecpen te bemagtigen, gelyk

aaar van met de verovering van het fort Takorary , en 'tjehip IValche-

Van*v\
n

T
egingemaakt hadden

,
wyders attacquerende Kabo Kors ,

daar

Het ie
h
$artuhilariteit en uit de bylagen zult vernemen.

voe*
een terY

de 0̂0g' Moüg- Heeren Staaten Generaal in dier

Moov J 6ngenoomen ™ geaPprehendeert hebben ,
dat haare Hoog.

veen h2iï
iegenden d^r kopende maandt , goedtgevonden en gcrejol-

twaalfZflvt gemdde ^mpagme te ajjifteren met een fecours van

lenZLf 6fiheePen van oorloge, die hier te lande maller fpoedt zul-

w'njeequifeert
, ennaar de voorfchreeve quartieren afgevaar-

' l
- wek. p p digt,
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1664. digt , met apparentie van in 't begin der aankoomende maandt te zulle»

vertrekken.

Edoch, om middelerwyle de zaken aldaar te her*ftellen , aanV-L-te
ordonneren V gunt by der zeiver refolutie , mede ten dage voorfchreeve

genoomen, hier nevens gaande , punBueelyk , en in wel klaare termen*

ztdt vinden ge'èxprejfeert , dewelke om V. L. ten aUerfpoedigjten over te

zenden, (gelyk huiden op Kadix , Malaga en Alikante per exprejfe ge*

fchiedt) metbyvoeging van 't gunt tot V. L. nader inftruclie wordt ge-

requireert , ons aanbevoolen is.

Dienvolgens dan U. L. zonder van den inhoude van dien in 'tminp
niet iemant femelden, voor en aleer V-L- buiten 'tnaau van Gibraltar

in de ruime zee gekoomen zult wezen , deszelfs- byhebbende fcheepen

refpectivelyk , onder eenig ander pretext , naa gelegentheit van zaken

te bedenken , al tezamen tot twaalf in getaale , ten minflen voor wet
maanden van water zult doen voorzien, en voor acht maanden vitlud-

lieeren, van alles compleet , om de reize naar Kabo Verde en de kujlvan

Guinea voorfchreeven te konnendoen , en zoo alhaar victualie , van hier

medegenomen , zoudt konnen bergen , zoude des te beter en ons aangek-

naam zyn , ladende zoo veel doenlyk in het fluitfchip van den Kapitein*

Enno Doedeszoon, die nevens V. L. reizen zal, en het overig in de Zuidt*

en Noordthollandtfche oorlogfcheepen , zoo des noodig moghte weezen y

en gebrek zouden hebben , dat anders nietgefuppleert zoude konnenwor*

den , het welk anderszints liever tot haaren lafle van landt af , zult

doen gefchieden , alwaar 't dat tot dien einde haar met eenig credit

zouden verflerken ,
alleenlyk bezorgende dat de zaake daar door zoo

weinig als moogelyk worde geretardeert , en in allen gevalle niemant oc*

cafie en worde gegeven , van de aanflaande reize iet zekers te beflui-

ten , ten welken einde op de uitreize
, eenige fcheepen op dees zyde van

de Kanarifche eilanden bejegenende , door de Kapiteinen , die ze vcrfpree
~

ken , zult doen voorgeven derwaart te gaan , om eenige Turkfchefchtf'
pen te vervolgen, die zich naar de voorfchreeve eilanden zouden hebben
begeven, en zich daar ontrent onthouden, oft iet anders dat beter dien-

fltg zult oordeelcn.

Op alle welke zaaken in diervoegen goede ordre geftelt hebbende,
zult van den ontfang van deezen , noch van het gunt V.L. dienvol-
gens ter handt zult neemen, geen refcriptie doen , noch aan dehooghgt'
melde Heeren Staaten Generaal, noch aan haare Ed. GrootM'oog. noch

aan ons
, oft aan eenig ajider Kollegie

, maar alleen aan den onderge-
fchreeven onzen Secretaris , met V. L. eigen handt , met weinige en gek-
raak woorden

, naamelyk , dat V- L. de voorfchreeve haare Hoog. Moofr
refolutie hebt ontfangen , en zult achtervolgen , die daar van t'zynef

tydt wel kennijfe geven zal ter plaatze daar het behoort, op dat het

voornemen niet ruchtbaar werde.

Zoo dan inGodtsnaame , reize vorderende , zultV.L. reguleer%en^s

vooren verhaalt is
, naar de voorgemelde haare Hoog. Moog. refolutie en

ordres, en met goede correfpondentie en onderlinge intelltgentie vond**

Generaal Valkenburgh , op de kuft van Guinea ageren , de Officieren*

matroozen en foldaaten, buiten aclie van oorloge, oft om water te bt'

len, zoo veel mogelyk ,
van landt afhoudende, om door de landt^

te nietgeinfeBeert of befmet te worden ; afwachtende alzoo de kom 6
,

der voorfchreeve twaalffcheepen op de kufte van Guinea , ontrent ^
Mina; naar het arrivement van de welke, V.L- met overleg van^
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GeneraalValkenbtirgh , met V. L. byhebbendefcheepen wederkeeren zult 166^
naar Kadix inAndalufia, om haare Hoog. Moog. oft onze ordre aldaar

te vinden , latende de aangekoomen Jcheepen op de voorfchreeve kufle , om
haare ordre te volgen, tenware 1). L.prejentie voor een korten tydt al-

daar noch wierde gerequireert , in welken geval V. L. zich aan twee of
drie weeken uiterlyk niet en zal binden , obferverende en confedere-

rende de gelegentheït en procednuren der Engelfchen , die , buiten en

behalven de Jcheepen albereits op de kufle zynde , in de voorfchreeve by-

lage geëxprefeert , ( beftaande uit tweeKonings fcheepen , en de reft ver-

overde en gemonteerde koopvaardyjcheepen , te zamen elf in getale) zoo
de jong

fte advyzen uit Engelandt melden , noch met twee Konings oor-

logfcheepen , en tien gemonteerde koopvaardyJcheepen , om de voorgaan-

de te vervangen , in Duins zeilvaardig leggende , verfterkt zullen wor-
den: doende aan den voornoemden onzen Secretaris , tot Kadix gekoo-

men wezende , by exprejfen, daar toe afteftuuren , omftandig bericht van
alhetgepajfeerde , journaals wyze , om te dienen naar behooren.

En hoewel in de meergemelde haare Hoog. Moog. refolutie in genera-
le termen wordt gefprooken van het aanlandt zetten van het volk , dat
by de Jcheepen van 'V. L. efquadre , in kas van refcontre, verovert mogte

worden, zult de kommanderende Officieren behouden en ftellen in bewa-
ringe van denmeergemelden Generaal Valkenburg , ter dijpojitie en tot

nader ordre van haare Hoog. Moog. Waar toe ons verlaatende ,

Edele, manhafte , vroome , difcreete ,

Beveelen V. L. inGodes heilige protexie. In Amfterdam den \^Au-
gufti, anno 1664.

D. VAN LEEUWEN.
<De Gecommitteerde Raaden ter Admiraaliteit , en fhunner or-

donnantie

J. DE WILDT.
P. S.

Oft % naa de reduffie oft verovering van Kabo Verde , in de Forten
eenig kargefoen moght worden gevonden , zult het zelve lichten , en , on-
derpertinenten inventaris

, in V.L. onderhebbende fcheepen verdeelen,
om aan den Generaal Valkenburg tegens receptjfe over te leveren

, daar
tnne laatende alleenlyk volk

, amonitie en vivres tot bezetting van de
plaats met ordre V.L. te volgen naar de kuft , zoo wanneer de boven-
gemelde twaalffcheepen daar aankoomen zullen , en de bezetting door
volk van de Kompagnie aflojfen , >twelk tot dien einde met de bovenge-
melde Jcheepengezonden zalworden. "Datum als boven.

D. VAN LEEUWEN.
Ter ordonnantie van de zelve

J. DE WILDT.

mte£
na Werdt door eenïge Heeren , met naame den Secretaris der Ad- J*Jg»d-

refoC ^roterdam
, bezocht, dat drie affchriften van de gemelde mctdcby-

<!eWn

e^ (met de bylaWen van de getuighfchriften, aangaan-
J^Jjf-

teeensX lE?Self<*en ontrent Kabo Verde , en op de kuft van Guinea
,
aan dc ruu

daar toe^Cder
i
a^ers hadden gedaan) door eenofmeerloopboodenf

,

den- tl f
Cen %vaardigt, naar drie fteeden in Spanje werden gezon- 1£^«;

1 wceten naar Kadix,' Malaga, en Alikante; op dat die aan den

Pp 1 n-
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1664. Viceadmiraal de Ruiter, op een van die plaatzen aankoomende ,

mogh-
Dochon- ten worden ter handt geftelt. Doch alles werdt voorzichtelyk onder

ik^omTi- een omflagh \ gezonden , om de Ruiter voor het openen van die be-

ks geheim zeegelde fchriften te waarfchouwen , ten einde , dat hy die papieren

%^Zi?ri t^k werdt hem in den omflagh bevoolen) niet dan by zich zeiven ,
en

alleen zoude openen en leezen , zonder aan iemandt , het zy hooge of

ï officier™, laage Bevelhebberen f, den inhoudt bekent te maaken*: beveelende ten

*junueèren. tegendeele \ aan de Bevelhebberen , die by geval % , of op den ontfang
\Tercon. des briefs

, tegenwoordig moghten zyn , of anderen, die daar van iet

XZ'ïfucei.
moghten verneemen

, op den eedt by de zelve aan het Landt gedaan

>

van den ontfang van zoodaanige geheime aanfehryving , en veel min van

d'ordre dienvolgens in tyden en wylen te bekoomen , in 't minfte aan

iemandt anders iet bekent te maaken, of te openbaaren , veel min daar

van eenigh vermaan te maaken , door fchryvens aan hunne vrouwen

,

oft anderen , op peene van te vervallen in de hooghfte ongenade van den

Staat. Dit fthryven was desgelyks den veertienden van Auguftus getee-

kent. Hier by voegde ook de Geheimfchryver der Admiraliteit , de Wildt»

dfnSccre
1 een Dezon^reni Drief> in welken hy fchreef

,
tehoopen datGodt in alles

misde'
0
" goedt geluk \ zoude geven , daar toe, menfehelyker wyze, het naafte

Wildtten en eenige middel de geheimhouding \ was , waar toe men goede ordre
ze venein-

jiacjt geftelt, en dat derhalven ook aan geen van der Bevelhebberen en

4. succes. Kapiteins huizen van 't afgaan der loopbooden % kennis was gegeven. Dat

V^prefel'.
ny Viceadmiraal , om de zaake voor de Bevelhebbers en anderen ,

ook

deSpaanfchen , geheim te houden, zich zoude veinzen ordre te hebben,

om met de geheele vloot naar Kadix te zeilen , en, daar ontrent kruifTen-

de op de Turken , naader ordre te verwachten : onder welke voorwen*

t Pretext, ding f hy de lyftoght van landt aan boordt kon doen haaien , de ge-

brekkige fcheepen van alles verzien , de behoeftfluit medevoeren ,
en

genoeghzaam water inneemen ; ten waare hy iet beters zou weeten te

bedenken , dat aan hem werdt toebetrout en aanbevoolen : Voorts , clat

hy verdacht zou zyn , door deeze verandering der reize, denKommula-
ris Mortaigne , Graaf Johan van Hoorne , noch niemant anders der op-
hebbende Adelborften

, of diergelyke perfoonen
, van de vloote te laa-

\omir»£te. ten afkoomen
, en naar 'tvaderlandt reizen

, om geen achterdenken f
te geven; daartoe hy

, ontrent Kadix koomende, noodige ordre op alle

voorberci-^ fcheepen hadt te (tellen. De Heeren Staaten der vereenigde Neder-

oïrfo'm
hoorencie d'ongemeene toerufting ter zee , die in Engelandt op

HoiS. 'tyvcrighfte werdt gedaan en voortgezet , hadden ook te deezer tydt

zie *tx*. cenige voorbereiding ten oorlog gemaakt , om van d'Engelfchen niet over-

Ti.""w. vallen te worden
- Men^ een oorlogsvloot van dertig fcheepen, ofl-

130. der 'tgebiedt van den Heer van Waflènaar , L. Admiraal van Hollandt,

\lo.\]u
toegeruft > oliezichmeeftopdeZeeufchekuft, in Schooneveidt, ont-

i 9 z'. 193'. hieldt, zonder dat men ze verder liet uitgaan , om d'Engelfchen geeft

gelegentheit tot misnoegen te geven. Ook werdt de toerufting der oof-

Tandoor- logfeheepen, die men, volgens hetbefluitvan den negenden AuguftuS '

mm Gu?
cn van meenm£ was liaar Guinea te zenden , met ernft by der handt g

c'

nï"
m

"
hoornen, By d'Admiraaliteit in de Maaze werden twee fcheepen t°c

'

£e

f'**~
geruft, t'Amfterdamvier, in Noordthollandt twee , en ook twee in Zee

'

TtiIo. landt. Maar in Vrieflandt heeft men zich in dit werk niet ingelaatenj*'
381.181. zoo dat, in plaatze van twaalf, niet dan de gemelde tien fcheepen Vct

'

^iuAit- den klaar gemaakt. Maar toen ze gereedt waaren om onder 'tgebiedj
^w* xL lv .van <jen Kapitein Johan van Kampen zee te kiezen, werden ze in teef'
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ettelyke wceken door tcgenwindt belet uit te zeilen, en daarna döoran- i6$4\
dere tutfchenkoomende verhindernifTe geheel opgehouden. De Vicead-
miraal de Ruiter was, gelyk verhaalt is, van Kadix weer Straatwaartiii

gezeilt, met meening om Malaga en Alikante aan te doen, op het be-
dryf der Engelfchen acht te geven, en ondertuflchen nader laden ordre
van den Staat afte wachten. Dus kruidende, en ettelyke daagen inftilte

«ryvende, quam hy, den eerften van September, voorMalaga, enont- DeRuitcfr

™g daar ten zeiven daagede geheime rcfolutie van hunne Hoog. Moog. ""{Ja"^
tnct d'andere brieven cn bylaagen: 't welk zoo (lil niet toeging dan het defecretc

ooghmerk van de zenders fcheen te vereifchen : doch buiten zyne fchuldt.
RefüIu,lCo

Want toen hy iemant met de floep naar landt zondt, om naar brieven

J

e verneemen
, vondt d'afgezonden eenige koopluiden en Schippers op

"et ftrandt, zeggende, dat er een byzondere poft t aan den Vicead- t£*prejfc.

pjiraal was gekoomen , en dat het overzulks oorlogh was tuiTchen de y it

c

Hollanders en de Engelfchen : te meer dewyl d'Engelfche koopluiden ^«tikomft

Zeiden
, dat d'Engelfchen drie van de verwachte Ooftindifche fcheepen boodc

°

hadden eenoomen : weshalven d'Engelfche en Nederlandtfche kooplui- omftaafa

,

den ten hooghften waaren ontdek. Eenige andere floepen der Neder- ^^"g"
landtfcheoorloghfcheepen, desgclyksaan landt gezonden, om ook naar landt \a

brieven te verneemen , hoorden diergelyke tyding. Waar over de Vicead-
oörloRh

ftüraal Meppel , met ai de Kapiteinen , in der yl aan de Ruiters boordt D«ViceaJ*

roeiden, hem vraagende, wat tyding de brieven, die hy hadt onrfan- ^raa,

cj en
gen, medebraghten , en wat van de zaak was , weegens den oorlogh tuf- aid?Kap£

lchen den Staat enEngelandt? De Ruiter, ten hooghften verlegen over c™^"a
£

't gerucht dat d'aankomft van den loopboode hadt veroorzaakt , ant- ?« naaft^
woordde voorzichtelyk , dat de brieven vanhunne Hoo^. Moog. en van din

s-

deHeeren Raadenter Admiraaliteit daar niet een vooonlt vanvermaan- ^JoldT
den, en dat men noch hoopte de wederzydtfche gefchiUen in der minne te

zullen byleggen.' Dit ftrekte om alle gedachten van oorlogh weghte ne-
men. Hyvoeghd

,,
erby, dat men Jlraks onder zeil zoudegaan naar

kante, om 'tfluit[chip van Kapitein Enno Roedes van daar af te haa-
ien. Dit was hooghnoodig , want men zoute Kadix niet konnen fchoon-
maaken zonder dat rluitfchip by zich te hebben

; dewyl het alle de zaaken,
daar toe dienende

, ook de lyftoght van den Kommandeur de Wildt

,

(wei voor zes of zeven maanden) cn alle de behoefte van de Ruiters
Ichip, in hadde. Ten zelvcn daage fchreef de Ruiter aan hunne Hoog
Moog. endeRaaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam, dat hy de Refolutie' syn fchrr

-

den negenden van Augiijlus in den Haa?e genoomen , en de brieven van ïï
naandc

den veertienden der zelve maandt
, Zoo daatelyk hadt ontfangen , en s££, eQ

den inhoudt met alle neerftigheit zoude waarneemen , en , zoo veel als
noogelykwas, achtervolgen. Hy ging

'

s avondts noch t zeil naar Alikan- tcittoc Am-

vV A
y j

d°0r ftiltC en teëenwinden verhindert, eerft den achtften%d™;
ltvan de maandt aanquam

, en desgelyks de meergemelde geheime refolu- naar aiu

t*hï g ' Hier ZOcht hy eenigh broodt, ten behoeve zyner fcheepen

,

kante *

vloot J
men

' maar te vergeefs; naadien de bakkers voor de Franfche

hvte' j
toen in deMiddelandtfchezeewas, bakten. Derhalven werdt stdtordrc

landt te ff
deswcege« aan zeeker Nederlandtfch koopman te Kadix over

n̂

d

fIe

vIooï

in de vl
hrvven

i hem verzoekende (onder dekzel dat 'er veel broodt noodtwen,

zvnc w/^d°rvenwas
)
ettelyke duizenden ponden broodt tcgensjgg»«

krbooteni
aldaar ^doenbakken: ook gaf hy hemordre, dat hy etly-

—

ftokvk r.nkV^11
' en pypen met oly , en eenige duizenden ponden

- '
tcn bchocve der vloot, zoukoopen; dewyl men t'Alikante en in

Pp 3 dt
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1664. de Straat niet wou toelaaten dat zyn volk aan landt quam: hem verder

beladende nicmant te laatcn weeten voor wien hy die dingen kocht, en

alles zoo ftilte houden alsdoenlyk was. TAlikante vondt hy zich met

isep. negen fchccpcn, en liet toen de Kapiteinen aan boordt koomen , hun

aanzeggende , dat zich yder moft gereedt houden , om met 's Landrs

vloot weder We ft aan naar Malaga te zeilen : doch zy klaagden alle dat

ze ten einde van brandthoudt waaren. Waar opdeKrygsraadtverftondt,
dat men 'tnaar 't eilandt Formentera zou wenden, en daar brandthoudt
haaien

: voorts dat men zich dan zou begeven naar Malaga , en van daar

naar Kadix : daar zou men de vlagge afwachten , zich van alles dat

noodigwas verzien, en zync naader ordrc, op aanfchryving van hunne

Hoog. Moog. , dit gafde Ruiter voor ,ontfangen. Voor 't eilandt Formen-
tera gekoomen voer men met de boots en ^floepen der gantfche vloote

aan landt , en men kapte en haalde brandthoudt voor al de fcheepen.

Komt voor Daar op ging men weêr 'tzeil, en quam den achtienden voor Malaga-

Zyr?vcr-
De Ruitcr zondt terftondt een floep aan landt , niet verzoek aan den

roek aau Stadtsoverfte , dat men de Hollandtfche vloot prattica , of vrye landing»

wfneS" zou vergunnen
, ofte ten minden dat ze hunne lyftoght door "tfcheeps-

18 s*tt. volk uit de pakhuizen moghtcn haaien : daar by voegende', dat de Stadts-

overfte door wacht van foldaaren alle gemeenfchap tuflchen 't Hol'

landtfch volk met die van de ftadt konde beletten ; om daar door alk

befmetting, daar men voor vreesde, voor te koomen. Doch alles werdc

afgeflaagen. Men liet de lyftoght door Spanjaarden en Mooren op de

moelje , of aan ftrandt brengen , daar de matroozen die afhaalden , ook

eenig broodt, te Malaga, op de Ruiters ordre, gebakken. Dit ging langzaam
toe: want de Spanjaarden en Mooren quaamen eerft 's morgens ten ne-

gen uurenaan 't\yerk, en fcheiden daar ten twaalf uuren uit. Daarna be-

goften ze weêr 's avondts ten vier uuren te arbeiden , en ten zes uuren

ftaakten ze hun werk. Zoo dat men wel vyf daagen beczigh was ,
ccC

men al de lyftoght en behoefte t'fchecp kreegh , daar de Hollandtfche
matroozen, hadt men 't willen toelaaten, wel alles binnen twee daagen

Devicead- zouden aan boordt hebben gebraght. Terwyl de vloot hier moft wach-
te" •

zeild
?
d'Engelfchc Viceadmiraal Johan Laufon , den drieëntvvin-

«.«di'En. tighiten, des avondts, met twaalf Konings fcheepen
, die van Aleief5

f0fvboT' <l
uaai

f
en

i voo
ï

by feede van Malaga. De Ruiter gaf toen laft ,
dat

ziedaar men riem met het ftryken der vlagge , en eenige eerfchooten zou.be-
y

°?X'.
gr0C

5

en
\

daar hy mer Sel>
rk

Setal van fchooten op antwoordde ,
doch

Oödcrlio- zonder vlag te ftryken. De Schoutbynacht van der Zaan werdt doorde
gWceit- Ruiter aan zyn boordt gezonden

, om hem mondeling te groeten1,

De Ruiter dien hï neufch bejegende en onthaalde: hem verhaalende dat hyin clt

dooris ^
aage" van Algiers <l

uam : dat hy de vreede niet hadt konnen treffen»

Schoutbr -
dewylde roovers de fchaade , die ze d'Engelfchen federt het lefte

nacht van dragh hadden aangedaan
, weigerden te vergoeden. Ook hadt hyden

Sgroatn.
Engelfchcn Konful niet konnen verloflen, hoe wel hy daar dertigh
fche flaaven ,

en eenigh geldt voor hadt geboden. Hy zeide ook dat ai

trachtte
de roovers binnen de haven waaren. Voorts toonde Laufon groote

wcetcn wat geertc om te weeten wat ordre de lefte loopboode
f aan de Ruiter hw

l

Shadt gebraght> hebbende t'Alikanteverftaan dat hy in negen daagen was
omfrnecn. gekoomen. Van der Zaan antwoordde, dat de Hollandtfche vloot

zïnsant-
Kadix omIchom u' maaken!

»
en da* men dan voort Straat^.

wooidt. /;/ zou zeilen. Laufon zeide, dat hy met d'Engelfche vloot naarT**^
wilde, en daarna voorrzeilende , gaf hy de Ruiter , tot zyn affchcJ

'
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ïeven cerfchooten , daar met gelyk getal cp werdt geantwoordt. Des 1664.

andercndaaghs ging de Ruiter onder zeil naar Kadix , daar hyden zesen-

twintighften in de baay ten anker quam. Doch terftondt quam iemant Kadix.daac

van Don Antony Pimentel de Prado , Gouverneur der ftadt, afgezon-
den

, hem aanzeggen dat zyn volk met de boots of floepen niet aan btcdtjum

landt 2oude komen, veel min dat de fcheepen achter het puntaal zou- |»-

den zeilen, om daar tekielhaaien en fchoon te maaken. Dit hadt men Spcn
verzocht, dewyl de fcheepen, hoewel men ze om de acht of tien daagen fchoon te

hadt gekrenght , en gevarkent , zoo vervuilt waaren , dat het onmoogelyk "J^jJ;
Was

, zonder ze te kielhaalen , daar veel meê te verrichten : ook werden ze
door de wormen zeer gefchonden. Voorts zocht de Ruiter een nieuwe

gfootemaft in te zetten, dewyl d'oudeniet langer kon dienen. Hyhadt
Wer ook voorgeflagen en verzocht, dat de Spaanfchen , tot koften van
de Hollanders, wachten zouden (tellen , om de gemeenfchap der matroo-
2en

, die aan landt zouden koomen , met d'ingezetenen te verhinderen.

Doch d'Overfte der ftadt , noch de Hartogh van Medina Celi ,
Stadt-

houder van Andaluzie , wilden nergens naa hooren , en beriepen zich

°p d'ordre en 't bevel des Konings. Het ongerief, ongemak en verhin-

dering, dat uit dit verbodt ontftondt, was grooter dan men kan zeggen;

ook braght het de Hollandtfche vloot in merkelyke verlegentheit , en

't verwekte veel gemors onder de Bevelhebbers, die zich over de Spaan-

fche bewindtsluiden , door welker beleidt zulks gefchiedde , hooghlyk

beklaagden. In de Hollandtfche vloote , zeiden eenigen , waaren meeft Beklagh

al de matroozen en foldaaten kloek en gezondt : men wift byna van d"S o°
geen ziekte , veel min van peft. T was meer dan elf weeken gelee- ongcriefdet

den dat deeze fcheepen van Algiers waaren vertrokken , en hadt men^ll
'
aar"

derhalven geeft reeden om voor de befmetting zoo beducht te zyn , als

men voorgaf. Uit waaren , fchreef toen de Ruiter (in zeekeren brief xtse/t»

aan den Heer Henrik van Reede van Renswoude , Gezant der Heeren
Staaten aan 't Hof van Madrid

) Jlechte belooningen voor de goede dien-

ften die de Hollanders den Spanjaarden in die geweften hadden gedaan ,

waar door de Spaanfche kuftennu zoo veylig door hunnefcheepen , fatys
en barken werden gebruikt , als ofmen geen Mooren noch Turken meer
uit Barbaryen hadt te wachten of te vreezen. Het T>uitfch oorloghs-
volk

,
uit Italië naar Spanje gezonden , zou moogelyk zoo geruft niet

zyn overgekoomen
, indien de Hollanders de Straat zoo niet gevaaght

en geyrydt hadden van de roovers. Tïoch de tydt zou konnen koomen
dat de Spanjaarden de Hollanders

, die ze nu zoo afweezen , wel
gaarne m hunne havenen zouden ontfangen, als zy hun daar niet om
zouden bidden

, noch zich op hunne kuften zoo dikwils laaten zien.
Doch dat klaagen kon niet baaten. Zy moften gedult neemen en zich
oebeipen zoo zy konden. De Ruiter (telde terftondt ordre dat de boots
zich naar de waterplaats zouden begeven en water haaien : doch daar
quaamen zoo veel boots van Spanjaarden en Engelfchen ten gelyken ein-

' 7 de Hollanders zomtydrs in een geheel etmaal maar tweemaal

aan
den bcko°men. Men zagh zomwylen achtien of twintig boots DeH l

tvL J^rplaats legSen >
enydermoftzynbeurtafwachten, daarveel

ô

e

rdt

rcisvaaT °r lieP Inzonderheit gaven de Spaanfche galjoenen, die te Kadi*SJ naat
,

Indië l^gen . veel belets : ook braght het hardt weer

,

drietTn"Ta
^ Hxem

• veel verhindering by. De Ruiter hadt groot ver- lellen^
Ïeldt nnH

^ 2Ukkden
: doch *™ wastóet tegen te doen noch met»-

^uu noen met naarftigheit. Om d'andre behoefte van broodt , en meer

noodt-
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1664. noodtwendigheden aanboorde te krygen , werdt geen kleene vlyt aange-

wendt. De koopman Gysbrecht Mels , te dier tydt KommilTaris van hunne
Hoog.Moog. hadthetinkoopenvandemeefte leeftoght , voor een rede-

lykc prys bezorght. Doch zommige dingen waaren om geen geldt te

bckoomen
,

en andere quaamen byna de helft meer te koften , dan of

men ze zelfs hadt moogen koopenen afnaaien. De fcheepen uit Noordt-
hollandt moften zich met tarruvv behelpen tot hun potagie , en die tot

gort maaien. Om 't gebrek zoo veel doenlyk was te vervullen ,
moft

men zich van verfcheide perfoonen dienen, en 't gekochte tTcheep zen-

den ; 'tgeenzoo ftil niettoeging , of 't gaf by zommigen achterdocht van

eenigen toght en aanflagh. D'Engelfche oorlogsvloot , onder Laufon,
lagh denderden van Oclober, fterk dertien fcheepen , tultchenRotaen
de baay van Kadix ten anker , en de Ruiter verftondt uit eenige koop-
luiden, datd'Engelfchenzeekre kennis meenden te hebben van d'ordre

hem toegezonden. Doch men zocht hun een' anderen tocht in 't hooft

te brengen
,
en fprak verfcheidelyk van zyne reize. Deene zeide ,

dat

men eenig gefchil hadt met Portugaal , en dat hy zou kruiflèn op de

Brazilfche luikervloot; een ander, dat hy naar nieuw Nederlandt zou
gaan ; een ander naar de kaap de bona Efperanca , of het Hooft van
goeder Hoope, den Zuidelykften enuiterften uithoek van 'tZuider deel

van Afrika , om daar d'Ooftindifche fcheepen t'ontmoeten. In die tydt

vondt zich dè Ruiter in geen kleene bekommernis. Hy moft zyneordre
geheim houden , en hy wift niet of hy Stuurluiden in de vloot hadt,

die in degeweften, daar 'top gemunt was, bekent waaren, en of men
wei genoegzaame boeken en kaarten van die kuften by der handt hadt.

Hy hadt daar nooit gevaaren , en hy kon , zonder 't geheim van den
toght en toeleg in gevaar te ftellen, en eenigzins t'ondekken, nietver-
neemen of 'er anderen van zyne zeeluiden waaren geweeft. Daar was
in die onkunde, verftondt hy

, wel kansom die landen te vinden maar
niet met zoodanige verzekerthcit

, veiligheit, vertrouwen en voordeel,
dan of men op die kuften was bedreven. Dat zyn zorge niet ongegronde
was, heeft d ondervinding in 'tkort geleerdt. Te deezer tydt werdt by
dcnKrygsraadt, eer men noch t'zeil ging, om te beter ordrcen tucht op
ae vioot te nouden goedtgevonden

, iemant in de plaats van den
Heer Viane

,
voor Algiers overleden , tot Fiskaal over de vloot te lie-

zen, en werdt Johan de Witte , de Ruiters fchoonzoon by maniere
van voorraadt, en op goedtkenningvan hunne Hoog. Moog. deStaaten
Generaal, en de Ed. Moog. Raaden ter Admiraaliteit te Amfterdam,
indatampt geftelt. Hy hadt eenigen tydt te Kadix gelegen , om zy*
mtitaande khulden in te vorderen : doch toen hy weinig kon krygen,
begolt hem dat te verdrieten, en bcfloot derhalven een toght met zy«'
fchoonvader en 's Landts vloot te doen. Voorts gaf de Viceadmiraal de

Ruiter ordre, zorgende voor de gezondtheit van 'tvolk, dat men etly-

ke duizenden limoenen zou opkoopen, en liet aan elk man vyfentwin-
tig ftuks tot een ververfching uitdeelen. Den vyfden van Oftobcr dreef

vioot van de Hollandtfche oorlogsvloot
, nu van alles , zoo veel als men hadt kon-

Kadixt'zcil. nenbekoomen, verzien, uit de baay van Kadix : beftaande, gelyknieer-

maalen is gemeldt ,
in twaalfoorlogsfcheepen

, en de behoeftfluit dep0&'

ne Kameel De Ruiter zeilde dien zeiven dagh voorby den Engelfchefl

Viceadmiraal Laufon ,
die toen met dertien Konings fcheepen voor &c

baay, of tulTchen Rota en de baay, ten anker lagh , hem vereeren^e

met het vlaghflryken en neegen eerfchooten. Ook zondt hy den Kapi^

Hygaat
met de

5 oa0b.
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L. ADMIRAAL DE RUITER. 3°S

du Bois aan zyn boordt om hem te begroeten. Laufon beantwoordde 1664,

d'eerfchooten met gelyk getal , en liet ook de Ruiter door den Engelfchen

Kapitein Klerk van zynent wegen zynen dienft beieefdelyk aanbieden.

Men meent , dat Laufon toen gelooide dat de Hollandtfche vloot naar

Saleé ging. De Ruiter gaf dien zeiven dagh aan de Bevelhebbers en Ka-

piteinendervlootedenoodigeordre, aangaande den koers, dien men voor
eerft hadt te houden: hun beveelende dat ze, indien ze van eikanderen
moghten geraaken , de vlagge drie mylen beweften Saleé zouden opzoe-
ken. Naa twee daagen zeilens , werdt , ten derden daage , tuflehen de 7 °aoh'

kaap van Sint Vincent en de kaap van Kantin , op de hooghte van vyf-

endertig graaden, een bark verpreit, die de Spaanfche galjoenen (twee Verprcic

«kagen voor de Ruiter t'zeil gegaan) tot de Kanarifche eilanden toe moft «n
v

^k»

Volgen. Waar op de Ruiter zyn koers Weft ten Noorden ftelde , om de» zyn*

^n bark, die Zuidtweft aan zeilde , te mompen , en de gedachten te
kocrs -

beneemen als of de Hollandtfche vloot naar Kanaria en verder zoude Ontdekt

Zeilen. Tegen den avondt liet hy de witte vlag waaijen ,
op welk fein £c£f££

alle d'Opperhoofden en Kapiteinen aan zyn boordt quaamen , dien hy te aan de Op-

dier tydt het geheim befluit, by hunne Hoog.Moog. den negenden van

Auguftus genoomen , ontdekte. Toen werdt by den gantfehen Krygs- nen.

raadt beflooten , dat men met 's Landts vloot den koers zóu ftelien naar ordrc op

't eilandt Groot-Kanaria , beooften tuffchen 't eilandt Lancerota en Kana- J"^"»
ria door. Maar of 't gebeurde dat de fcheepen door ftorm, mift, of an- zou hou-

dre toevallen van eikanderen afdwaalden , dan zou de verzamelplaats dea -

zyn tuüchen Kanaria en Lancerota , dichft by Kanarie , op de breedtte

van Groot-Kanaria. Daar men eikanderen vier daagen zoude inwachten.

Doch men zou alle vlyt aanwenden om by eikanderen te blyven. Indien

men eenige vreemde fcheepen vernam of fprak , dan zou men zeggen

dat de vloot van de Weft quam , om zeftien Turkfche roovets , die on-

trent Kanaria waaren, te vervolgen. Daar op zeilde de vloot weer Zuidt-
weft aan met goeden voortgangk. Des anderendaaghs zaagen de Hol-
landers de Spaanfche galjoenen in 't Zuidtweft , zoo ver als ze van de
ftengen konden zien, en zy zeilden, op de Ruiters ordre , eenigentydt
Zuidtooftop, om uit hun gezicht te blyven. Den elfden O&ober raakte Dc Ruiter

de vloot voorby Groot-Kanaria , en liep tufTchen dat eilandt en Lancerota Sjfcg:
door

,
vervolgende haar' koers naar Kabo Blanko

, (een uithoek in Afrika , Kanaria.

op de Weftkuft van 't landtfehap Arguyn , tuttellen de Kanarifche eilanden
en Kabo Verde) die men den dertienden in 't gezicht kreegh. Weer en windt 130^.
clienaennaarwenfch, en men zeilde, behoudens koers, met ongeloofTe-
lyke lpoedt. OndertufTchen liet de Ruiter op al de fcheepen onderzoeken
©lt men geen Bevelhebbers, Stuurluiden, matroozen, enfoldaaten, ofkennisW
*mant anders kon vinden, diegoedt bericht konden geven van den toe-

^

e^e

itandt van Kabo Verde
; op dat men zoodaanige perfoonen daar over kit van

naader moght ondervraagen. Maar naa dat men eenige zeeluiden, door£
bo Ver--

welke men kennis van die geweften verhoopte te bekoomen, hadt on- i 4 od?<*.

deJ
V
J
aag

'
VOnc^t men niet dan eetl' Quartiermeefter ,

dienende on-

od he
e

r

n
^
a
?
itein PomP » die iet wift van de gelegentheit der fterkten,

den nu Van Goereede gelegen. Doch men vondt geen Stuurlui-

vvaare
and

,

erc beluiden, die op die kuften waaren bevaaren, ofde

aanzien v!
ge

ü
theit van dic landen willen. Dat te verwonderen was

,
ten Wfcfc

den Tn A
het &root g^al der zeevaarderen , die zich hierby een von-

vl^^
zichril.!^ v

,

erlegentheit werdt op d'ordre van de Ruiter groote voor- wende «

ff™/*^ gemikt, om zkh, in 'topdoen der kullen, buiten

Qq ge-
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1664. gevaarte houden. Hier moft men eveneens te werk gaangelyk d'ontdek-

kers en vinders van nieuwe Landen gewoon waaren te doen. Menzondt
dikwils floepen voor uit , en wierp het dieploot , om te weeten of men
grondt vondt, en op hoe veel vadem; ook of 'er geen verborge zanden

,

of blinde klippen laagen : men nam naukeurig acht op de ftrekking of'c

vallen der ftroomen, en 'tgeen wyders vereifcht werdt om onbekende
kuften aan te doen , en vremde havens in te loopen. Gelyk een blinde

op het gevoelen den wegh zoekt, en naar den muur taft, 200 moften
de Leidts- en Stuurluiden deezer vloote, in de blindtheit hunner onkun-

^DcSi naar vaar^aare diepte en goede havening zoeken. Wyders werdt

miflaris ook onder 't zeilen beraadtflaaght op wat wyze men het bevel der Hee-

wo°S
C ren Staaten zou uitvocren. De Krygsraadt verzocht f den Kommiffa-

Komclge- ris Johan Bartram van Mortaigne , dat hy zich tot Kornel en Opperhooft
fok. over defoldaaten en matroozen, die men zou moeten landen , om de

Ordrcbc- genoome fterkten te herneemen , zou laaten gebruiken , 't geen hy aan-

Tuóaob
nam '

Daarna t werdtbeflooten hoe men zoude voortzeilen , en dan den

1
aanval doen : Datmen eerft zoude zeilen naa 't eïlandt Goereê , aan Kab°

2
' V?rde. Dat men dan met hondert en achtten matroozen en tweehondert

en zesentwintig foldaaten , onder den KornelMortaigne , en d'andre Be-

velhebbers , fzaamenfterk driebonden envyftig mannen, met boots en

3. floepen zou landen , en dEngelfchen aantaften. Dochoftgebeurde dat

daar eenige maght van Engelfche fcheepen lag , dan zou men voor eerfi

niet landen , maar de fcheepengezaamentlyk aantaften , en , waar 't tnoo-

gelyk, veroveren, of vernielen, zonder daar van in gebreeke te blyveni
4- op de peene daar toe geftelt. De zeemaght der Engelfchen zou men in

goede ordre, alwaar >t onder de Forten
, ofSterkten, aantaften. DeVi'

5"
• ceadmiraal Jan Korneluzoon Meppel zou met zyn' byftander den voor-

6. toght hebben : de Viceadmiraal de Ruiter zoude met zyn byftander
den

tweeden inval doen, daar 'tdemeefte noodt zou vcreifchen: de Schout-

7. bynacht Aart van Nes zou met zyri byftander den derden , de Komman-
8. deur Gideon de Wildt met zyn' byftander den vierden , en de Kapitein
9. Leendert Haakswant

,
als Schoutbynacht , met zyn 1

byftander den vyf*
den inval doen

, en men zoude elkandercn daar 't noodt deedt te huif
10. komen. Indien ze, voor 'teilandt Goereê gekoomen

, zouden zien, dat
eenige Engelfche fcheepen zochten fontvluchten , dan zouden de Schou-
tenbynacht Van der Zaan en Haakswandt , en deKapiteinen Tompen
fakob Kornelüzoon Swart , hen terftondt volgen, doch met verder dan

1 f 00r
L
deelen zouden dien da&h i °f te middernacht

, wéér by dt
vlagh tekonnen komen i ten waare zy vrywaa by de vluchtteen au**'
men, en oordeelden die in

3

1 kort tekonnen veroveren: doch om veen r*'

den zich langer dan vierentwintigh uwen van de vlagge afhouden. W
1 1

.
buit ,

lyftoght en handtgeweer dat by de vierjaagendeJcbeepen
, oft 'tgeen

op het eilandt Goereê
, of elders

, zou moogen verovert worden ,

over de géheele vloot
, naar gelang van 3

1 volk, verdeelt werden. ^e

**. mannen die vierwerken ofgraanaten in de forten zouden werpen

,

den met vereeringen , ter befcheidenheit van den Krygsraadt
, en naarie

13. verdienfteder perfoonen, beloont worden. Alle Kapiteinen zouden Z>or#
draagen om hunne kabeltouwen

, paardelynen , en werpankerswelgereed
te houden, met de boy en boyreeps

, om des noodts defcheepen, die aan d**

grondt, oft andre ongelegentheit moghten raaken, met de boot, of ^s

noodts met verfcheide boots en floepen , nevens het werptuig , te kon***

14- redden. Die in zulk een noodt zou vervallen en hulp vannooden bebb*0:
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zoude zyn vlagge van achteren in een (jouw laaten waaijen , enfomtydts 1 664.

een fchoot met Jcherp ontrent de naajtbyleggende fcheepen jchieten 1 in

welken gevalle dan die Kapitein oft Kaptteinen alle vlyt zouden doen *

om V /chip, dat in noodt zou zyn, te helpen, Te dier tydt werdt het ge- Men Kelt

biedt over de matroozen , die in de landing de voortoght zouden heb- g^X8*

ben en den eerften aanval zouden doen, aan de Kapiteinen Jakob Kor- bcrsovcrde

neliszoon Swart en Johan van Nes opgedraagen. Men hadt ook noch ^
a^""

n
eenige Bevelhebbers overdefoldaaten geftelt. Johan du Bois, Kapitein die men

°P de Ruiters fchip, cn Graaf Johan van Hoorne, die onder devrywil- '«f™
lan*

hgen voer, werden tot Steedehouders van den Kornel verkooren. Eeni-

ge anderen zyn tot Kapiteinen , Luitenanten , en Vendrighs gemaakt.

Ouder anderen gaf men ook een vendel aan des Viceadmiraals zoon

,

Jonker Engel de Ruiter. Toen werdt ook laft gegeven dat men op ai

de fcheepen der vloote eenige ftormladders en granaattaflen zou maa-

ien
, en alles vervaardigen dat tot een ftorm zou konnen dienen. Dat ^e vloot

bevel werdt met vlyt verricht , en de vloot vorderde reize : by dagh en ™r

ze

"c

nacht het dieploot dikwils werpende , om talier uure den grondt te pei-

len. Dit duurde tot den zeventienden der maandt , op den middagh, 170^»

toen draaide de Ruiter op dely, en liet de Staatenvlag van de kampanje ^yght

Waaijen , tot eenteeken dat men landt zagh: waar op al d'andere fchee-
g

a"

zich"

s

pen byftaaken. Men wierp toen 't dieploot op achtenveertig vaadem

kleigrondt , en zagh het landt in 't Ooften tuflehen de ftroom Senega

enKabo Verde. 'Twas laag landt, enduinig als Hollandt. Ten zeiven

daage liet de Heer de Ruiter al de Kapiteinen aan zyn boordt koomen , en

gaf aan elk zyn ordre by gefchrifte. Daarna voortzeilende kreeg men
den twintighften Kabo Verdein 't gezicht. Dit's een uithoek van Afrika , xo oófob.

op de Weftkuft van tKoningkryk Jaloffi, ten Noordtweften van de rï-

viere van Gambia, Kabo Verde , ofde Groenkaap genoemt
,
weegens het

groene landt dat men daar zagh. 'T leidt op de Noorderbrccdtte van vyf-

tien graden. Des anderendaaghs 's avondts ten negen uuren zeilde de vloot %t o&fr.

voorby het witte Vogcleilandt, zoo genoemt omdat de zeevogels daar
veele yeren leggen

, endathetwitisvanvogeldrek. Menquam's morgens
k^^o/

ten drie uuren by 'teilandt Goereê, 't welk ontrent een gooteling fchoot ^eüandc

01

Tan 'tvafte landt van Kabo Verde leit, ten anker. Met" den dagh zagh %°?
ie
ihl

de Ruiter negen Engclfche fcheepen dicht onder 'tbenedenftekafteelleg- de
gen, en daar onder een Koningsfchip met de wimpel van boven. Op ll0<f?^
beide dekafteelen of fterkten liet men de vlagh van d'Engelfche Kom-
pagnie waaijen. Eenige van de Hollandtfche fcheepen konden in 'teerfl
door itilte niet opkoomen

, maar men kteeg ftraks daar aan een kleene
koelte, zoo dat dachterfte byd andere quaamen, en d'Engelfche fchee-
pen werden in een halve maan bezet. Toen werdt by de Ruiter en "y
zynen Krygsraadt beflooten

, d'Engelfchen met die ordre , en op zulk fcheepen
een wyzeals tevoorenwasvaftgeftelt, aan te taften, doch indien 't door
tiite en andere ongelegentheedcn moght werden verhindert den aanval
P die wyze te doen, dan zou men gezaamentlyk aanvallen, daar men

fch^ /fbreuk 2011 ko™en doen. Ten dien einde moften de lichtftc

die zofü ,

ngelfche iichtflc fcheepen, 'tzyby of aan 't landt, daar ze

denzon^Tnen aantreffen, met kracht bevechten : en d'Opperhoof- ^
fein of teeken

W^pel van de bezaansroede laaten ™ffi
n

'

t0t CCn fchenzcn -

Rn
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1664. weeten IfaakTeyler ,
Kapitein of Schipper op hetfchip de Vi&orie, en

Gillis Toorcnburg ,
Schipper op het fchip de Martha , hem vraagende,

Hangc- yot waf e'mde hy , zoo gewaapent , zoo naa aan hunne ftheefen en fterk-

IcKühll, ten quaml Wat dat te zeggen was? Hy en zyn Krygsraadt gaven tot

cnzynen antwoordt , Gy kondt wel'denken tot wat einde wy zyngekoomen ,
etfWy

rygsraa c
' meenen , zoo haaft de koelte komt , u noch naader te koomen , om de

fcheefen en fterkten aan te taften en door Godts hulfe te vermeejieren.

D'Engelfchen vraagden, of de Hollanders dangeenvreede met Engelandt

hadden ? Men antwoordde , Jawy hebben vreede met Engelandt ,
maar

niet met zulk een volk
, ( meenende d'Engelfche Koningklyke Afrikaan-

fche Kompagnie) dat de Rollandtfche fVeftindifche Kompagnie haare

fcheefen enforten zoo onrechtmaatigenmet bedrogh heeft benoomen. Wy
zyn nu gekoomen om alles te herneemen , en ons te ftellen tegens al de

geenen die donzen zulk ongelyk deeden , of noch trachten te doen. Met

dit befcheidt vertrokken d'Engelfchen naar hun boordt. Hier op zondt

de Ruiter den Heer Mortaigne , den Schoutbynacht van der Zaan ,
en

den Kapitein Jan van Nes , naar 't Engelfch oorlogsfchip , daar de Gou-

verneur van 'teilandt en de Schippers der koopvaardyfcheepen aan boordt

vvaaren, den Kapitein van 't oorlogfchip afvraagende, of hy ordre hadt

deforten of het eilandt te befchermenl Hy zeide, alleen laft te hebben

om de fcheepen te befchutten , indien ze wilden vechten , en met de for-

ten niet te doen hadt. Hem werdt aangezeit, dat hyzich terftondfvaff

d'andere fcheefen zoude afzonderen , en de Hollanders in 't aantaftefi

^Vootftei der fcheefen en forten niet verhinderen. Maar d'Engelfche koopvaarders

sappers zonden ten eerden drie Schippers aan de Ruiter, zeggende, dat ze <wej

fchelo?
1 goederen van d'Engelfche Koningklyke Afrikaanfche Komfagnie inhad-

vaardy-
0p

den , maar dat ze van de Kompagnie waaren bevracht : met verdre

fcheepen , aanbieding, dat ze alle die goederen zouden overleveren ; mits dat fflen

dcigoe"' hunne fcheefen zoude vry geven , en de bedonge vrachten betaaien- &lt

deren der -werdt hun ingewillight. De Ruiter en zyn Krygsraadt beloofden , dat

Snkaan- de Schippers , naa dat men de goederen
,
d'Engelfche Afrikaanfche Kom-

fcheKom- pagnie toebehoorendc , ter gelegener plaatzc zou hebben gelofl, met hun-

?uficn

e

dver-
ne fcheepen en verdre laading vryelyk naar Europa zouden keeren , en dat

leveren. de Weftindifche Kompagnie hun in Hollandt de vrachten der gelofte goe-

11 °a°b
' deren zou voldoen. Naa 't fluiten van dat verdragh heeft men de Schippet5

ftduotde"
van de Engelfche koopvaardyfcheepen gelicht, en de Hollandtfche fchee

-

bewaaring pen hebben zich dicht by hen gezet
;
op dat zy 't niet zouden ontzei

-

d
eifch

htEn" 0°k zondt men met cjen avoncjt eenige gewapende boots enfloepe 11

ichcepen, °P de braridtwacht , 0m te beletten dat men 's nachts geen goederen^
die acht fcheepen zou aan landt brengen , en t'zoek maaken. De naa-

men der gemelde fcheepen en Schippers kan men zien uit de volgende

lyfte,

Schippers. Scheepen. Stukken. mau fl
'

IfaakTeyler. TïeVitforie. — — 33 —
Gillistoorenburg. Sinte Martha. — — 20 — 4*"

Steven Nordts. De Hoofwel. — 20 — tf'

Benjamin Simons. Afrika. — — 20 — 3
'

Timotheus Leewins. 'TffoedigAdvys. 16 —
Thomas Grigge. 'De'Dolfyn. _ 20 - 4

'

JoanKomes. TïeVoorffoedt. — — 8 - 1 '

JoanNiemandts. "Be Spion. _ — 1 - 7
'
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Deeze fcheepen vvaaren hier voor acht of tien daagen uit Engelandt, 1664,
met het gemelde oorlogfchip, aangekoomen, en zouden de Nederlandt-
lche Weftindifche Kompagnie , buiten twyffèl , veel afbreuk hebben ge-
daan

, indien 't de Ruiter met de Hollandtfche vloot niet hadt belet. Doch
net geen ontrent die Engelfche koopvaardyfcheepen werdt gedaan, ten
aanzien van 'tontloflenderkoopmanfchappen en anderfins

, gefchiedde
met groote bekommering en ongeruftheit ; want men twyffelde of de Men twyf-

Ruiters laft wel zoo ver ging: dewyldiemedebraghtf , dat hy defchee-K^lTm
pen van de Engelfchen , die zich op de kiften van Kabo VerdeenGuinea^tUodxzt
woghten bevinden , voor zoo veel en zoo lang de zelve geen Jchaade ö/kooplaiï-
°ngelyk aan de forten , fcheepen , ofonderdaanen van den Staat hadden dyfcheepen

toegebracht
, ofquaamen toe te brengen

, geenfins zoude qiiellen, ofte
M"

hunnen koophandel aldaar beletten. Doch hier tegen viel te bedenken, fztep ,z 9 6.

datdeeze fcheepen, met gefchut voorzien , in (laat waaren gevonden om „^op&T
t eilandt Goereê , 't welk de Weftindifche Kompagnie was benoomen , te ftuk,

befchermen
; dat ze de Hollandtfche vloot , indien 't hun aan geen maght

hadtontbrooken, zeekerlyk zouden hebben tegengeftaan : en dat ze, ten

van d'Engelfche Afrikaanfche Kompagnie (die zoo groote vyandt-
fchap pleegde tegens de Hollanders) gebuurt , veel meer voor vyanden
dan vrienden waaien te houden. Ook hadt men hunne aanbieding van
de goederen

, die d'Engelfche Kompagnie toebehoorden , over te leveren

,

niet konnen afflaan; gemerkt de Hollandtfche Kompagnie, door d'En-

gelfche te vooren ten hooghften was verongelykt en befchaadight. Maar
ten quaadtfte genoomen , alwaar 't dat men hier te haaflig hadt toege-
taft

, dat zou men met weergeven konnen vergoeden : doch indien men
die fcheepen onbefchadight hadt laaten vaaren , en dat daarna verftaan
wierJe

,
dat men ze hadt moeten neemen , of dat de laft zoo ver ftrek-

te
,
dan hadt men dat verzuim niet konnen verbeteren. Ook heeft de

tydt korts daarna geleerdt , dat men ontrent dit ftuk niet hadt gedaan te-
gens de meening van den laft, en 't oogmerk der laftgeveren. Naa dat
men 't gemelde verdragh met d'Engelfche koopvaarders hadt geflooten,
Kon men

, vermits het vallen van den avondt , en de duifternis des
nachts, niet meer verrichten. Doch d'Overftevan't eilandt Goereê vondt DeGou-

ïich ten einde raadt oordeelende dat 'er met vechten niet viel te win-
nen

; dewylhy geen byftandt van 't Koningsoorloefchip , noch vand'En-

Faaf
1^ DieszondtVnochsavondts^"

v!,; h \ .

Cf
?

'
iemandt met een' brief aan de Ruiters boordt, ha

»<H
ins

W den LT °,
0dt
u

hCt
>
met de fterkte" °P^ voor!^waarden die hy den Heer de Ruiter toezondt , over te geven. Hy ver-

zoent ook vry geley voor eenige Gemachtigden , om over d'opge-

ftaan
PUnt

>

n m
J
onde

J
rhandeli«g * treeden Dat verzoek werdt toege-

met wi
Cn

i

S anderendaa
£hs beriep de Ruiter zyn' Krygsraadt by een: *joa*.

toen h? 7 21ckpver de gemelde voorwaarden beriedt. Ook quaamen TwceEn.

PunteT bv
^«ï^igden aan zyn boordt. Doch als men de

veonhiii
y nenvo°rgeltelt, overwoeg, bevondt men dat eenige der zei- koomen

fchen
b

X\enon^nneemelyk waaren: onder anderen eifchten d'Ehgel-

pacniè *n»f
e de g°ederen en flaaven der Engelfche Afrikaanfche Kom- eninge-

om te zien oP
m°°gen afvocren

- °ok vezochten ze tien daagen tydt,

koomen r>n i

Cr/^Crtuflchen geenhulpe en ontzet uit Engelandt zou waardenby

^ ZyverftoS
Ruiter

' en 2Yn Krygsraadt, floegen die twee puntenh™
<Jc Holland 1, d*t d'Engelfche Afrikaanfche Kompagnie te vooren *

Hun
wuandtfche

Weftindifche Kompagnie tonrecht hadt befchadight
,

^k wordr
F
4q 3 toen

afgcflaagcn'
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1664. toen 2e haar haare goederen en flaaven met geweldt ontnam , en dat

men daarom nu de goederen en flaaven van de gemelde Afrikaanfche

Kompagnie moft aanhouden. Ook zeiden de Hollanders , dat ze hun

den tydt van tien daagen uitftel om byftandt uit Engelandt te verwach-

ten niet konden noch wilden toeftaan. Over dceze punten was menden

De Ruiter meeften dagh in gefprek , cn, naa veel woordenftrydt, werden bydeRui-

andcr^vcr-
ter ' met kennis van zynen Krygsraadt, eenige andere punten van ver-

dta^hpun- dragh op papier gebraght , die men den Engelfchen Gemaghtigden ter

waarden
0
' hzn<k ftelde : hun aanzeggende , dat ze de ftadt op die voorwaarden had-

terhandr. den over te leveren , en dat men hun geen tydt van uitftel wilde ge-

Mzidbdwï ven
» ^an ^en ^agh> tot ^en volgenden morgen ten acht uuren: daar

op, den vol- by voegende , dat men hunne fterkten , indienzc zich voor dat uur niet

zul °Pgaven » met a^e kracht zou aantallen : maar zich tot dien tydt toe

J«<'overge- van alle vyandtfehap onthouden. Met dit befcheidt voeren deGemagh-
vcn

-

3

tigden weer naar landt , daar ze de punten
, by de Ruiter opgeftclt, aan

den Overfte behandigden. Doch daar was niemant onder d'Engelfchen

die dat fchrift , in 't Nederlandtfch geftelt , kon verftaan en vertolken.

Dan men vondt een' van de acht Schippers der Engelfche koopvaarders,

die 'tHollandtfchverftondt, en 't ontwerp van de voorwaarden in 'tEn-

gelfch vertaalde. Hier mee liep dien dagh ten avondt. GeduurendedeeS

oorio^lchip
onderhandeling ging de Kapitein van het Konings oorlogfchip onder zeil,

trachtVzeü meenende naar zyn welgevallen door te gaan: maar de Heer de Ruiter,

mwr
a

wordt ^at gewaar wordende , deê hem door een fchoot met fcherp weder zet-

beiet. ten. Daar op quam d'Engelfche Kapitein , Jakob Reinolds Kulpeper,

teh^Kuipe- nocn 's avondts aan de Ruiters boordt , hem met hooge woorden verklaa-

per komt rende, dat hygeenlaft nochordre hadt om eenige fterkten of fcheepen,

ter" boordt, ^c Hollanders of de Weftindifche Kompagnie toebehoorden ,
aan

en verzoekt' te taften ; of eenige andere onderdaanen van hunne Hoog. Moog. tebe-

moo^T"" ĉnaadigen , en verzocht derhalven verlof om te moogen vertrekken.

Tertrekken. De Ruiter hieldt zyn verzoek in bedenken , en liet hem weer naar ZVn

fchékoo
Cl

~ fchip vaaren. Men hadt dien dagh , om zich van d'Engelfche koopvaar-

vaarde rs ders te verzekeren , in yder fchip dartig Hollandtfche matroozen , en

H-ïfandlfch
^aar ondcr twee Bevelhebbers, g^et, en ontrent zoo veel Engelfchen

voücwrtc- daar uit in de Hollandtfche fcheepen gebraght. Den volgenden nacht
k
Menieit

lieC deRuirer eenige gewaapende boots en floepen rondtom het eilandt

brandt- op de brandtwacht leggen
; op dat 'er niemant op zou koomen , en om te.

wndrom
vermndercn dat men ook geen goederen van 't eilandt naar 'tvafte lande

'tükndt. van KaD0 Verde zou vervoeren. Met het aanbreeken van den dagh qua
'

fchcG
lgeI ' mCn d>£ngelWie Gemaghtigden meteen vaartuig, ophebbende een wfr

maght^den te vlag' weér aan de Ruiters boordt
, verklaarende dat d'Overfte van

koómen 't eilandt en zyne andere Bevelhebbers d'opgefteldeverdra^hpuntenaan-

RuiterT
dC naamen , en bereidt waaren 't eilandt Goereê met zyne fterkten , en &

boordt, en goederen der Koningklyke Engelfche Afrikaanfche Kompagnie
,
opd'aatl

'

vooTgdtd- geboode voorwaarden , aan den Viceadmiraal de Ruiter en de Nederland'
de verdrag- fche Weftindifche Kompagnie over te geven. Hier op werden de vet'

PT4oS
n

' draghpuntcn in de Hollandtfche, en ook in d'Engelfche taaie ,
terftondt

in 't net geftelt, uitgefchreeven, en noch ten zeiven daage onderteekent'

op den volgenden voet

,

Artykelen van accoort, gemaakt en geflooten, op huiden den xxiv
0&°'

ber m dc lxiv, tufTchen den weled. Heer Michiel Adriaanfz. de Rui teI

Viceadmiraal van Hollandt en Weftvrieflandt , uit den naam
e



L. ADMIRAAL DE RUITER. 311
van wegen de GeofooyeerdcWeftindifchc Kompagnie ter eenre, en 166^
den Heer Kapitein Sint George

, Gouverneur van de forten op 't

eilandt Goereê, uit den naam en van wegen de Koningklyke Enael-
iche Afrikaanfche Kompagnie ter andere zyde

, rakende de overle-
veringe van 't voorfchrecven eilandt en de forten.

* ^L
at ^Ct voorfihreeve eilandt , met alk de fterkten daarop ftaan-

VoorWatfr
ae en behoorende

,
zullen overgeleevert worden in handen van den voor- verdrag^

Ji'weeven Heer Generaal de Ruiter, ten profyte van de voorgementio- m« d?n
veerde Hollandtfcfe JVeftindifche Kompagnie , met d'ammonitie van oor- llt^tut

wapenen, cn%oortallekoopmanfchappen, engoederen , jegenwoor- *™'™\\tn&
atgh op >t voorfchreeven eilandt , en de reforten van dien zynde , de voor

jj£Je
e* *e~

gementioneerde royale Engelfche Kompagnie toebehoorende , behalven al-
z
Jflke ftukken, ammonitie en wapenen, als onder breeder in de volgende
Artykelen geexprefeert

, mitsgaders de maniere , en geftemde tydt der
voorfchreeve overieveringe.

.

II. *Dat het kafteel, op den berghgelegen , op morgen de klok acht uuren,
zynde den vyfentwintigften dezer

, by die van de voorfchreeve royale
Engelfche Kompagnie ontruimt, ende by die van.de Hollandtfche Weft-
indifche Kompagnie in pojfeffie genoomen zal werden , met alle de artiU
lerye en ammonitie van oorlogh daar op zynde.

III. T)at het fort beneden , den dertigften dezer mede by die van de
voorfchreeve Engelfche Kompagnie ontruimt , en by den Heer de Ruiter

,

ten profyte van de voorfchreeve Hoüandtjche JVeftindifche Kompagnie

,

inpoffejfie genomen zal werden , met alle de artillerye , en ammonitie van
oorloge, -vivres, en voorts alle goederen ende effcclen die de voorfchree-
ve royale Engelfche Kompagnie toebehooren: en zullen wederzydts in-
terim geene aclten van hoftiliteit noch violentie eepleeebt worden en
of morgen, den vyfentwintigften dezer , de klok acht uuren voor miAAazh
door den voornoemden Heer de Ruiter

, met een kompagnie vaKtfrit

Mn " '*™Sc^me bewarïngegenoomen

JZi?f de
J
voornoe^ HeerGeneraalde Ruiter op morgen

, denvyf*

°» ****** 'twfibrLnfJïïZ
JZTli^

,

de «rtülerye
,
ammonitie van oorloge , vivres en koot?

He, enparticultlrlT»!"'""H artiüepe, ammmttievanoor-

fLJS^^S^ ^enaav^de Artykekn
, den Heer

v cr>„* j JJ 'Jmaten * enwwoonderen toepeftaan.

'tvonrfZ
Heer KaP'tein SintGeorge Gouverneur of

'^^^T^A^^ üUe WQffi*™ en zyne foldl

trekhnZT V°
r
°[fchre™en fort

, en van t voorfchreeven eilandt

gende vfJZ^c

^e
r><* dezer , met trommeljlagh ,

vlie-

den nmt t
g ** de mont

' handende lonten aan beide de ein-

tenv^^ ^^P^offibouder, zydtgeweer , de bandeliermaa-

V t Vat 1T ' ^ k°egds m de US '

tweeftukken
'Voo

.

rnoemde Heer Gouverneur zalvry ft
aan de keur van

tnet haare affal &eene * die hy met zich uit Engelandtgebraght heeft

,

ren, mitsaader
en

"
lePels

> wiffers, aanzetters en lonten naar behoo-

koogels met tJ ^iP'ffibooten buskruidt
, twaalfkoegels , twaalfbout-

V 1

1

' <nat ™n * takjesfchroot.
e toonders, zoo mans als vrowwsperfoonen , mitsgaders

Offi,

f
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i<j^4. Officieren en foldaten zal toegelaten worden , onverhindert en vry met

t Roerende, zich te voeren alle haare kleederen , mettbele \ goederen van wat na-

tmtre die moogen zyn.

VIII. Dat de voornoemde Heer Generaal de Ruiter , aan den Heet

Gouverneur , Officieren , foldaaten en inwoonderen, zalverzorgen vivres

en drank , yder naa zyn qualiteit , uit het magejijn van 't voorfchreeven

eilandt , van den vyfentwintigflen dezer tot den dertigften dito inclutf .

en voorts bequaame vaartuigen , mitsgaders vivres tot haar tranffort

naar Gambia
, Kormantyn , ende Siërra Liona , mits dat dengeenen ,

die

in Gambia landen moeten , vivres voor een maandÊtan landt mede ge-

geven zalworden.

IX. Dat den Heer Gouverneur, Officieren , foldaaten en inwoonde-

ren van V voorfchreeven eilandt ,
vry zal ftaan met zich te voeren or

zulke liques , offtarke drank , en eetbare provifie , als haar luide*

eigen is , alsmede den Chirurgyn zyne medicamenten oft zynenkijf.

X. Of het gebeurde dat eenighperfoon ofperfoonen, Officieren offö'
daaten , ofte burgeren , van wederzyde deeze boovengefchreeve Ar'

tykelen quaamen te infringeren , of te breeken , zal daarom dit accooft

nietgealtereert , maar alleen de contraventeursgejlraft worden.

XI. Eindelyk zullen deze bovengefchreeven Artykelen , in beide de

talen gefchreeven , onderteekent en bezegelt worden door den 'VOOT'

noemden Heer Generaal de Ruiter , met zyne Krygsraaden , van wegel*

de Hollandtfche Wefiindifche Kompagnie ter eenre , en door den Heet

Kapitein Sint George, Gouverneur, met zyne Krygsraaden, van wegen de

royale Engelfche Afrikaanfche Kompagnie ter andere zyde , en pM'

tuelyk en hetlighlykgeëxecuteert. Atfum in 's Landts[chip den Spiegel, op

dereede onder 't eylandt Goereê , den 24 OcJober 16 64.

^Vas onderteekent

,

Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Jan Korneliszoon Meppel.
van Nes. Gideon de Wildt. Leendert Haakswant. Willem vandef

Zaan. Ifaak Sweers. Dirk Gerritszoon 'Pomp. Govert V Hoeti-

Jan van Nes. Hendrik Adriaanszoon. Jakob Korneliszoon Sivflrt'

Ter ordonnantie van de voorfchreeve Krygsraaden

,

Paulus Adriaanszoon Klerk , als Secretaris.

De verdraghpunren, in 'tEngelfch vertaalt, werden ondertekent d°
oC

Sint George anders Aberkromby , Andries Milles
, Huigh Aberkromty

'

Eduard Fitch en Johan Harington. Naa d'onderteekening van 't verdrag

deeden de Hollanders eenige vreugdefchooten. Op den zeiven dagh vie

^

iet voor dat waardig is verhaalt te worden : een wonderbaare ontm£e'

ting. Eenige van de Hollandtfche fcheepen verzeilden beooftcn n
.

eilandt Goereê , en hunne boots voeren aan de kaap of het vafte la 11

Wonder- om vvaater. Onder anderen begaf zich de Schoutbynacht van der Z3**

moct£g* aan landt, daar hy een' ouden Neger vondt , die Neêrduitfch 'vertf°%

vaticcn* en fprak, en hem vraagde
;
wie als Admiraal 7gebiedt hadt ove?

Sc Ru,- Hollandtfche vloot ? Van der Zaan zcide, Michiel de Ruiter, De£V
ter , zescn- ger daar op ,

Michiel , Michiel , Michiel de Ruiter , ik heb , ontrent tyl'-L

Scïen zesenveertigjaarengeleden , te Vlijfmgen een bootsmansjongengekenU

hadt gevaa- Michielde Ruiter heette. Waar op van der Zaan hem verzekerde

,

*%on* zelve Michiel nu Admiraal van de vloot was. Maar de Neger kon

zwaarlyk gelooven ,
zeggende, Michiel, toen Bootmans jonge

,
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Admiraal, dat kan niet zyn. Ais van der Zaan by zyn zeggen bleef, i66\>

verzocht de Neger , Jan Kompany genoemt , dat men hem aan de Rui-

ters boordt zou brengen
;
op dat hy zyn' ouden makker en fpeelgezel

,

wet wien hy gevaaren hadt, noch eens moght zien en fpreeken. Men Dc Neger,

was hem te wil , en de Ruiter hem , naa 't verloop van zoo veele jaaren , pany.wwdc
ziende en hoorende fpreeken , ftondt niet min verwondert dan de Ne- aan de Rui-

ger
, over die zeldtzaame ontmoeting. Hier zagh de Neger dat de Boots- gVbr^h?

wans jongen
, eertydts zyn medemaat , een Admiraal van deeze Hol-

landtfche vloote was geworden ; en hy vertelde , dat het geluk hem

,

Weleer een' armen flaaf, ook hadt begunftigt, en tot een' Onderkoning zr£g«-
°ver ecnige Negers van dat geweft verheven. Daarna begoft hy te fpree- dïLkc"
ken van cToude tydt hunner kindtsheit , en toonde een fterke ja byna

°ngeloorTelyke geheugenis te hebben. Hy wift al de naamen der brug-

gen
, ftraaten en kaajen te Vliflïngen onderfcheidelyk te noemen : en

wen hoorde hem veele voorvallen van zyne jeught , en al wat hem in

tgezelfchap van de Ruiter , te waater of te landt, was bejegent," om-
ftandighlyk vernaaien. De Ruiter onthaalde hem vriendelyk , en hadt

gtoot vermaak in zyn gefprek , dat hem d'onnoozele geneughten van

Zyne kommerlooze jaaren in de gedachten braght. Hyvraaghde den Ne-
ger naar verfcheide zaaken , en onder anderen, of hy noch een Chriften

was s dewyl hy weleer te VlïJJlngen was gedoopt. Hy zêide , dat hy als

een Chriften 't Geloof en 'tOnze Vader noch hadt onthouden, maar dat

zyne kinders , en anderen , als hy van den Chriftelyken godtsdienjl

fprak, met hem lachten: dat hy daarom alleen by zich zeiven een Chri-

ften bleef, en Godt naar zyne kennis diende. Men vraagde
, of hy niet

liever in Zeelandt dan in dit landt wouwoonenl Maar hy antwoordde,
Ik wil liever in dit landt , zoo armelyk als 't is , woonen en leven. Hy
was toen ontrent tfeftig jaaren oudt geworden , en hadt

, geduurende zyn
verblyf in dit geweft , den Hollanders en Zeeuwen , by alle gelegenthe-

den, groote genegentheit getoont, en de Weftindifche Kompagnie vee-
le dienften gedaan. De Ruiter , hem eenige kleederen en andere dingen

,

die in dat landt van waarde zyn, vereert hebbende , liet hem, met eeni-
ge eerfchooten, ten hooghften vernoeght en voldaan , aan landt bren-
gen, daar hy 'talles vervulde met den naam van de Ruiter, en den lof
zyner heusheit en goedtdaadigheit. Ook beweezen de Negers van die
landtftreeke den Nederlandcren veel vriendtfehap : maar d'Engelfchcn
moghten ze niet lyden

, en verheugden zich over hunne tegenfpoedt , en
vertrek. Den volgenden morgen heeft men hondert en acht foldaaten met
zes Hoepen naar 't eiland t Goereê gebracht : daar men ze onder vier vaan-
delen fchaarde

, en in flagorde ftelde.° Dees werden van d'Engelfchen
met het losbranden van 'tgefchutverwellekomt. Daarna deelden ze zichm twee hoopen, d'eene onder 't gebiedt van Graaf Johan van Hoorne,
en d andere onder 't bevel van den Kapitein du Bois. Graaf Johan trok ^Jf^wet viercnvyftig man in 'tkalteel Oranje , dat aan 't Noordtwefteinde dc poor'c

naar l 1
£ °P een berg was gefticht. D'Engelfche bezetting begafzich™

k
d

t

c

eNaf

Donrr
k*ftccl

' datbenceden in delaaehteleit , Naflau gcheeten ,
wiens fau> wordc

werdMn
n *elven rydt aa» de Hollanders , volgens het verdragh

,
™ *»*.

enwft a
geaUmt

' en door den Kapitein Johan du Bois met d'andere vier-

^

flerkten TT** be2ct
- Toen heeft men de Staatenvlaggcn op beide de

maal iLlf ,
en dc musketten, tot een teeken van vreugde, drie-

fche Knm
tC°- De Ruiter lict terftondt alle de goederen der Engeï-

ivompagnie door twee Gemaghtieden aantekenen. Men vondt toen
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1664.. in 'tbovenkafteel, Oranje, acht Hukken gefchuts in hunne roopaarden»

Aantcckc- fchietende vier en zes pondt yzer , en vier baflèn met een kleen ftuks-

geKcn ken op den tooren : voorts tien vaaten buskruidt , yder naar giflïng van

andere hondert pondt, drie vaaten met musketkoegels , een ton met lont ,
en

hoefden andere oorlogsbehoeften. In 'tonderfte kafteel Naiïau laagen eenentvvin-

goederen tig ftukken gefchuts , fchietende twee yder zesendertig , twee andere

kaftel" y^er vierentwintig, en d'andere twaalf, zes, en vier pondt yzer. Dc

gevonden, kruidtkamer > met ontrent drie duizendt pondt buskruidt , en tien

vaaten met musketkoegels verzien. In de twee pakhuizen bequam me»

negenentwintig vaaten metbroodt, met meer andere lyftoght, en vee*

lerley koopmanfehap ; ook vyf flaaven , vier mannen en eene vrou ,
die

de Weftindifche Kompagnie toebehoorden. Op de plaats van 't kafteel laa-

gen eenentwintig vaaten met kalk , en elf vaaten met londt. Buiten 't ka-

fteel werden in zeker huis duizendt en achtentnegentig drooge huiden g^
De Ruiter vonden. Ten zeiven daage heeft de Ruiter, met goedtvinden van zyn

ïdfeïoM-" Krygsraadt , den Engclfchen Kapitein Kulpeper toegedaan , dat hy met

fogfehip zvn oorlogfchip wervvaart dat hy wilde zou mooeen zeilen. Men vondt

te minder zwaarigheit in zyn vertrek , om dat d'aankomft der Hollan-

ders nu genoeg was ontdekt: want men wilt dat ze aan de riviere vafl

Senega van drie Franfche handelaars waaren gezien , en dat men een En-

gelfch fregatkèn van Gambia naar de Goudtkuft hadt afgevaardigd»

om d'Engelfchen van hunne komft te verwittigen. Het Engelfch Konings-

fchip ging ftraks t'zeil , en wilde , zoo de Kapitein voorgaf, naar SM
Jago , het grootfte der Zoute eilanden. Dus lier men dit fchip vaaren

;

dewyl het zich ftil hadt gehouden , en dat men noch geen uitdrukkety'

1
5 oaob. ken laft hadt om 'sKonings fcheepen aan te taflen. Ten zeiven tyde»

ontrent den middagh , ontftondt in 't kafteel Naflau een groote beroer-

feV«
E
ftSaa

te onc*er d'Engelfche foldaaten
, door den drank veroorzaakt ;

dewyl zy

tenV-tka- 'tgcen hun voor den gantfehen dagh was gegeven , teevens uitzoopen,
fteelNaf- en de Hollandtfche foldaaten , die de poort inhadden en bewaarden , den

doordron" fterken drank met kalebaflen , onder fchyn van waater , toebraghten : zóo
kenfehap dat ze ook dronken wierden , en de Bevelhebbers genoeg te doen vonden
£°

tmul
" om alle uitfpoorigheit voor te koomen Maar aan d'Engelfchen was geen

T?d"
fte ll0Uclen

- Zy braaken 'tontzich, ftonden tegens hunnen Overfte op, en

Kinders dreigden hem doodt te liaan : jaa 't muiten liep zoo hoog ,
darhy,

ic hulp. geen andere uitkomft ziende , zich genoodtzaakt vondt de' Hollanders

te hulp te roepen. Eenige der Hollandtfche Bevelhebbers , die by de poort

ftonden, ftelden terftondt ordre, en dienden zich van eenige hunner fol'

^ moedt- daaten, die meeft by zinnen waaren. Men greep de baldaadighften der £fl
'

muiiers
° gelfche muitelingen by 't hooft , benam hun 't geweer , en zondt ze

,

worden een boot en floep , tot zesentwintig in getaale , aan de Ruiters boordt

;

en3entdaarmetlze '
om hunne ongevalligheit , armoede en naaktheit , met &cC'

Ruiters doogende oogen aanfehoude. De Ruiter liet zes van deeze Engelfchen <?P

zondof" 2yn
blyven » en d'overige twintig op d'andere fcheepen der vl<>

0'

te , tot naader ordre , verdeden. Te dier tydt werden de Holland^
1*

ecTafr'dat
Opperhoofden der vloote , en andre Bevelhebbers gewaar , dat het oVer

'

deHoiian- geven van 'teilandt en derfterkten hen van een groot gevaar, en

hcbben
Ud

e

en zekere neerlaag hadt bevrydt. Men hadt, op het verkeert bericht van tvv*

iooPe

C

n,
g
in- matroozen , die voorgaven dat ze op 'teilandt hadden gewoont en ó

gcifchèn
11
' gelegentheit kenden ,

voorgenoomen , indien d'Engelfchen zich terV*
hadden" hadden geftelt, by nacht met vyfhondert mannen op zekere P

laat
?af-

Jc
e

a
£tgcbo

- landen. Maar nu bevondt men dat die plaats, door de klippen, en *



L. ADMIRAAL DE RUITER. 315-

Hing der zee, ongenaakbaar was: invoege dat men al de boots en floe- 1664..

pen, met volk met al , zou hebben verlooren , indien men daar by nacht

waar aangekoomen. Voorts was daar 't landt fteenachtig, en zoo Heil

om op te klimmen, dat een leeg; menfeh, zonder ladder ofgeweer , het

quaadt genoegh hadt om op te ftygen : ook ftondt daar een boom in de
weeg, vvel vier vademen dik. Op zulk een plaats aanvallende, hadden
d'Engelfchen met weinig volks een groote maght konnénkeeren. Maar
hunne vertfaaghtheit (trekte tot geluk der Hollanders , en gaf hun een
onbloedige overwinning : ook was de verbaaftheit onder d'Engelfchen

,

°P de Ruiters onverzienfche komft , zoo groot , dat zeker Engelfch koop-
man van loutren fchrik te bedt viel , en ten zeiven daage , toen 't kafteel

°p den berg werdt overgelevert , den geeft gaf. Den zesentwintighften De Neger*

verftondt men uit de boots, die om water aan landt waaren gevaaren, aV'pakïu?-

dat de Negers al de pakhuizen der Engelfchcn , die onder Kabo Verde 2™^c

e

r

n

En-

laagcn
, prys hadden gemaakt , en pionderden. Op den zeiven dagh ftelde

è
\éoóht.

de Ruiter ordre dat men de goederen der Engelfche Afrikaanfche Kom-
pagnie uit de acht koopvaarders zou loden , en in d'oorloghfcheepen

laaden. In den Krygsraadt w7erdt beflooten dat de zes Amfterdamfche
rĉ

occle"

fcheepen de goederen van vier koopvaarders zouden laaden: dat de drie Afnkaan-

Noordthollandtfche twee, en de drie Rotterdamfche fcheepen d'overige fcheKom-

twee koopvaarders zouden ontloflen, en de goederen inneemen. Doch 5S"nJ
or"

dewyl de Rotterdamfche fcheepen geen ruimte genoeg' hadden om zoo Hoiiandt-

veele goederen te bergen , werdt verftaan , dat men het achtfte En-
pC

h

n

c

SjT
gclfchfchip gelaaden by zich zou houden , en met zich voeren, tot dat den,

men plaats en gclegentheit zou vinden daar men y
t zou konnen ontlof-

fen. Met dit loflen en laaden was men beezigh tot het einde der maandt.
Midlerwyl zondt de Ruiter den KommüTaris Mortaigne en den Fiskaal Mortaigne

Johan de Witte met eenig volk naar Refusko , een groot dorp , op 't wordeY"*
vafte landt , drie mylen beooften het eilandt Goereê gelcegen , om naar naarRc-

eenige huiden, died'Engelfchc Kompagnie daar in een pakhuis hadden

,

te, vernecmen. Zy vonden het pakhuis met twee Negers , wegens den
Koning

,
of Alkayer , bezet , beweerende dat als eenig vyandt het eilandt

inneemt, dan de goederen van den overwonnen aan den Koning verval-
len

,
die 't voor zyn plonderagie houdt. Zy gingen by den Alkayer, zeg- Hungc-

cende
,
dat de Heer de Ruiter

, Admiraal der Hoüandtfche vloote ,^tckmec
hem het groeten 1 en dat die van de Hoüandtfche Weftmdifche Kom- ofAik"è"

g

fagnte
,
zyn oude vrienden

, nu meefter van 't eilandt waarengeworden: en ^ °a°1''

weêr met him handelen wilden als vrienden, gelykvoorheenen. Hyzeide,
dat hem zulks hefwas te verftaan, en dat 's landts inboorlingengaarne met
de Hollanders zouden handelen. Maar als men te kennen gaf, dat men
quant om de huiden der Engelfchcn , die in V Pakhuis werden aangehouden ,

af te haaien, toonde zich d Alkayer met zyne Raadtsluiden zeer ontftclt;
want dat volk is vafthoudendc van aardt. Hy zeide, Het dunks my vremdt ,

at gy fomt om windtfebaf met ons fonderhouden , zonder gefibenk of

hv v i

f °p ^men *1Cm een vaatken brandewyn van vier ftoop. Maar

en dew ?°k ^voor zyne Raadtsluiden. Toen beloofden Mortaigne

de huide*? -iJ*
men hun desgelyks verceringen zou geven ,

indien ze
z bckoo_

men bP? ,

n overleveren. T gevolg van die belofte hadt kracht , en men elf

die ten

U

N7
k°rts daar™ door dat middel elf honderdt dertig huiden

, £g«
ccifch fc\Z ,

CVe der Hollandtfche Weftindifche Kompagnie ,
in 'tEn- den,

orvsw^vbf0, deSP10». ('twelk nu Goereê werdt genoemt cn i«ofl*

P ys was verklaart
, 0m dat men naa 'tloflen hadt bevonden , dat het

Rr z d'En-
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i664.d'Engelfche Afrikaanfche Kompagnie toequam ) werden ingeladen. Men

En dertig hadt toen ook op de Ruiters ordre, met kennis van den Alkayer, der-

°ffcn
' rig ° ên »

in °^ ontrent net gemelde dorp , voor eenige waaren gehan-

delten geruilt, die aan de Bevelhebbers en Kapiteinen , ten behoeve van

de fcheepsvolken , werden uitgedeelt : welke ververfching zy tot hunne

k?rnt^p
verquikking ten hooghften van nooden hadden. Den dertighften der

eilandt. maandt quam de Viceadmiraal de Ruiter op 'teilandt Goereê , om op

h°°a°b
' d'uittoght van d'Engelfchen ordre te ftellen. Hy liefden Kapiteinen

D'Engd- Overfte Sint George , met tfeftig mannen van zyn volk , van landt haaien

,

fte w^rdt
en °P ^et ontl°fte Engelfch koopvaardyfehip de Hoopwel brengen, daar

met tfeftig men ook de twee Hukken gefchut met hun toebehooren , by 't verdragh

^-nvoSc
bedongen , hadt ingefcheept. Met dit fchip ging de gemelde Qverfte ne-

tTch^pge. vens dat volk naar de riviere van Gambia: onder belofte dat de Schip

Gemekt Pcr Steven Nordts daar voor van de Weftindifche Kompagnie in Hol-

aaarGam- landt zou ontfangen de waarde van twintig daagen , of twee darde

bia « deel van een maandt fcheepsgaadje , boven ae vraclit die hy van d'ont-

lofte goederen hadt bedongen. Men heeft ook dit volk met genocgh'

tfft
ch
F

zaame lyftoght, volgens den inhoudt van 't verdragh , verzorght. Ter zei-

seifciLn" ver tydt werden noch tfeftig Engelfchen over. de Hollandtfche fchec-

de°v

r

fo

C

ot°
P Pen verc^ee^

»
om ter gelegener tydt op de kuft van Guinea te Kot'

erdcek. mantyn aan landt te zetten. Toen heeft men ook het vaandel der Engel-

fche Afrikaanfche Kompagnie , dat , ter aankomfte van de Hollandtfche

vloote , van 't bovenkafteel woey , den Engelfchen afgevordert. Daarna

voer de Ruiter , onder 't losbranden van 't gefchut der kafteelen , weer naat

boordt , ook werden al de musketten tot driemaalen t'zyner eeren efl

Alles word tot een teeken van vreughde geloft. In deezen tydt verzaagen zich al de

om
V

wcé!
,gt

Hollandtfche fcheepen van waater , en alles werdt tot het vertrek ver-

t'zeiitc vaardight. Men hadt beflooten de gelofte Engelfche fcheepen , metH°l'
gaau. landtfeh volk bemant , noch by de vloot te houden , tot naader ordre.

Twee En- Doch toen 't fchip de Hoopwel , met de helft der Engelfche bezetting

»

ïfoo vaar-
naar Gambia vertrok

, werdt ook toegeftaan , dat de Schippers Benja-

de°rson

a

t-

r
" min Simons , en Jan Komes , met de fcheepen Afrika en de Voorfpoet,

fl«gcn. naar 't eilandt Barbades tzeil gingen. In 't begin van November werden

lenv?""
dc kaftcelen met alle krygsbehoefte verzien. Men braght daar veel fteen

,

eiiandrGoe- pannen, kalk en tras, uit een Engelfch fchip geloft, en eeni^ timmer-

vanaTief'
11

,
'
om de vervalle muuren op te rechten, en de huizen te herrnaa-

verzorght. ^en< Eenige ftukken gefchuts, die uit de roopaarden laagen , werden»1

goede ordre geftelt, en op de noodighfte plaatzen geplant. Ook braght

men eenige lyftoght aan landt, en liet honderdt en tweeëndertig ma*1
'

de

B
t kaftte?

nen
'
Z°° **

olclaaten aIs matroozen, tot bezetting der twee fterkten:
al

len. * t'zaamen gezondt ruftig volk , en meeft vrywillige , behalven eenigc

Cefc"
weini&en '

met het lot daar toe gekooren. Johannes Cellarius ,
Fiskaa*

worduot over ^e fcheepen van Noordthollandt, werdt geftelt tot Gouverneur&
Gouvcr- Gezaghebber over 'teilandt en des zelfs kafteelen. Otto van Nievel^'

SndTcn te vooren Adelborft , werdt tot Kapitein , Antony Korneliszoon t°:

defterkten Luitenant, Johan van Beek tot Vaandrig, en Marten Wouteiszoonva
11

%'okob. Poftrandt tot Majoor of wachtmeefter over 't volk der bezetting verko
0'

<*4N#V.' ren: en dat alles bymaniere van voorraadt, ter tydt en wylebydeHee
'

renStaaten, of de Weftindifche Kompagnie
, daar anders in zou wot<|

efl

verzien. By dit volk liet men de vyf flaaven, die de Kompagnie toe1
*'

hoorden. De Heer de Ruiter vermaande den Gouverneur Cellarius,

d'andere Bevelhebbers , en al 't volk, voor zyn vertrek, met een^gc
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ftige aanfpraak, dat ze met eikanderen in goede vrindtfchap zouden Ie- 1664.

ven : dat de minderen hunne meerderen zouden gehoorzaamen : en dat De buiten

ze 'teilandt , met des zelfs kafteelen , ten dienjt des vaderlandts , en landen"
08

voor de Hollandtfche Weftindtfche Komfagnie , tot de komfte van de G°

u

u

r

vc

£e_
twaalffcheepen> die men uit Hollandt verwachtte , met mannelyke daf- veihebbcrs,

ferheit tegens alle enyder ,
volgens hun eer en eedt , zouden befcher- en art volk.

nten. Weinig tydts te vöoren , toen men noch bezich was met water Kapirein
te haaien, was de Ruiters (loep met den Kapitein du Bois, den Schry- duBois, en

ver van de Wüdts fchip, Joris Andringa, en andere Heeren en vrien- vaïcTnaac
aan 'tvafle landt van Kabo Verde, ontrent de waaterplaats , om h«dorP

niet de zeege te vifTchen. Men ving een groote meenighte vifTchen, daar pf^*^"
de Negers zich over verwonderden. Zy gingen achter de zeege {taan , en KaboVer.

vineen de fpringende vifTchen in hunne kleedtjes of kleene fthepnetjes ,

d*-^
pi fchooten ze met pylen in 't water, als ze die zaagen zwemmen. Naa Befchry-

VifTchen ging men <ie neegery , of het dorp der Zwarten , bezien , ™$£y£s
dat uit veele huiskens beflondt , die de gedaante van biekorven had- hetdorpdet

den. D'ingangen van die wooningen waaren zoo laag , dat men der in 2warle^

ttioft kruipen , en daar in zynde , kon men niet over endt ftaan , maar
ttioft op matjes nederzitten. Ook waaren deeze huiskens zoo vremdt

omheint, dat, als men van 'teen tot het ander, of tot eenderde ging,

men daar niet weer wift uit te koomen , en als in een doolhof verdwaalde t

op de wyze van het dorp Molkwern , in Vricflandt, daar devremdelin-

gen in deflraatcn, fteegen, en gangen, verdoolen. Maar de heiningen

van dit dorp der Zwarten waaren niet hoog , zoo dat de Hollanders

,

met daar over te Happen , weer te recht konden koomen. Hier zaagen
ze te dier tydt een groote meenigte van kleene zwarte kinderen , die

door de gantfche neegery in 't zandt kroopen als jonge biggen , en de
zwarte moeders laagen daar by als zoggen : daar 't uit bleek dat die

landtftreek vruchtbaar van zwarte menfehen was. Terwyl de Hollanders De Hor-

dus alles doorwandelden , vonden ze eindelyk den ouden Neger Jan d*
dc

Ja

s

n

vin*

Kompany, weieerde Ruiters fpeelmakker , boven gemeldt , in zyn huis- Kompany

ken zitten. Doch hy, hoorende dat 'er vrienden van de Ruiters fchip waa- jj^
Inhui*

ren, oordeelde dat zyne wooning voor hun te kleen was , kroop daar
uit, ging hun tegemoet, en ontfing ze vriendelyk: hen leidende on- Die hen

der een palmitboom, daar hy ze in de groente deê nederzitten. Hier yj^*
gat hy hun zeeker geftampt zaadt , dat de Negers in plaats van broodt haait,

gebruiken
,
en onthaalde hen verder met wyn van palm, en Zoetemelk:

want in dit gewefl heeft men veele koebceften. De Hollanders hadden
broodt en kaas, enwynbyzich, ook brandewyn ; daar Jan Kompany,
met zyne zwarte vrienden en vriendinnnen , wel de befte fmaak in von-
den. Dus waaren ze met eikanderen vroolyk. Tegens den avondt zag
«nen een Neger met zyn geweer naar al de wyken van 't dorp gaan,
roepende, met luider ftemme , dat men goede wacht zoude houden. Toen
oeren de Hollanders weêr naar boordt. Daarna werdt by de Ruiter en
n^rygsraadt goedtgevonden

, dat het Engclfch fcheepken de Spion

,

indifchT Sen°cmt, ten dienfte en tot voordeel der Hollandtfche Weit-

dien eL mpQ
§nic 2Yn handel langs de kuflzou dryven, fteilendetot

bvnachr v
Ce
£en Simon Klein van Vliffingen , Stuurman van den Schout-

heit afleJ
CS

' daar
<>P tot Schipper , die toen den eedt van getrou-

bygevoeahr
C

V"Crdt hem van Yder der twaalf oortegfchccpcn een man

keniuV nft -i

* 2elven daage liet de Ruiter door den Predikant Flok-
Keniusop

teilandteenaffcheidtpredikatiedoen: d

5 &>»ê

Rr 3

daarhy zelf, met de
p
*£^

Hec-
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1664. Heeren van den Krygsraadt en de Kapiteinen

,
tegenwoordig was. De

Dcut. Lecraar predikte over de woorden van Mofes ,
Verheuglou Zebukn

xxxiii. 18.
o^er urj;en uittoght , en Ifafchar over uwe hutten : en hy badt Godt

vieriglyk om zynen verderen zeegen over 't bedryf van 's Landts vloo-

De Ruiter te. Daar op ging de Viccadmiraal de Ruiter den zeilen van November

f-zei]

We" niet zyne twaa" oorlogfcheepen
,
den behoeftfluit, en 'tjacht Goereê, onder

6Nov. zeil. Hy hieldt ook vier Engelfche koopvaardyfeheepen , deViclorie,

de Sinte Martha , en den Dolfyn , die ontlaft waaren , en 't Advys, dat noch

jSu Goc-
V0^aa^en was , onder zyne vlagge. Tegens den avondt zondt hy 'tjacht

rcê naar Goereê naar de riviere van Kafa Manca, ettelyke mylen bezuiden Gam-
KafaMan- D ja . met ccn ' beflooten brief aan den Schipper Kornelis Jol, van wien

hy verftaan hadt dat hy zich daar met een fchip van de Weftindifche

Kompagnic onthieldt : dienende om hem bekent te maaken , dat het

eilandt Goereê weer onder dé Kompagnie was gebraght , en dat de

Hollandtfchc fcheepen veilig derwaart konden zeilen. Men ftelde toen

Siërra Liona tot een verzaamplaats , indien de vloot by ongeluk moght

verftrooit worden. Terwyl de Ruiter in ditgeweft alle vlyt aanwendde

om denlaft, hem gegeven, uit te voeren, werdt in Engelandt verfchei-

delyk van zyn toght geoordeelt en gefprooken : want daar quam geert

tyding, dat hy met 's Landts vloot in de Middelandtfche zee, of op de

kuft van Barbaryen , ontrent Algiers, Tunis, of Tripoli werdt gezien

,

of iet verrichte. Ook was de Viceadmiraal Laufon met d'Engelfche vloot

uit de Middelandtfche zee in Oclober te Portsmuiden gekoomen : verhaa-

lende dat toen de Ruiter te Kadix zyn affcheidt van hem nam , men voor-

gaf dat hy naar Saleé ging , en dat hy zich voor veele maanden van

lyftoght hadt verzien , zonder dat men federt iet van hem hadt vernoo-

men. Hier uit , en dat de Kapitein Jan van Kampen , die men meende

dat met twaalf oorlogfcheepen naar Guinea zoude gaan
,
omeenigefchee-

t£cnkr' t

pen der Weftindifche Kompagnie tot geley ] te dienen, (daar men toen

in Enge
r

-

ygt
veel van fprak, om d'Engelfchcn alle gedachten van de Ruiters tocht te

jjndt ach- bencemen) niet vertrok , begoft men in Engelandt achterdenken te kry-

aTosaande gen , en te vermoeden dat de Ruiter naar Guinea was. Ook was moo-
fcBjróö» gelyk in Hollandt iet van den toeleg uitgelekt; want een geheim, daar
togir

' meer dan een of twee perfoonen kennis van hebben
, kan zelden zoo

dicht worden gehouden , dat men daar
, op d'eene of d'andre wyze

.

geen lucht van kryght. Maar d'Engelfche Afgezant Georg Douning, dic

zich te dier tydt in den Hage onthieldt , hadt den Koning en 't Hof altydts

verzeekert, dat daar niet aan was, endatdeStaatenzulkeenbefluitniet
konden neemen

, ofhy zou daar kennis van hebben : meenende dat in hun-

ne vergadering niet gefchiedde, of't werdt hem ontdekt. Doch deezevet-

zeekcring kon den Koning en 't Hofhun ongeruftheit niet bencemen. V'ic5

v^aTd"
85 werdt ilCm ernftclyk aangefchreeven

, dat hy alle middelen zoude aan-

ov

a

er
8
aan

ar
wenden om de waarheit deezer zaak uit te vorfchen. Hier op beflootj}/

dcnKaadt- den Raadtpenfionaris de Wit daar zelf over aan tc fpreeken : niet twyfr,

rcw°"
aris

lende of hy zou uit zyn antwoordt
,
hoedaanig 'took moght zyn ,

vVel

mktefm ecnigh licht fcheppen. Hy gebruikte dan de ftoutheit van den Raadtpen^t
e

fion

n

eüv. nans afte vraagen , ofde Ruiter laft hadt naar de kuft van Afrika teg*&

'

*lv - Hem voorts met hooge woorden verzoekende
, dat hy hem in oprechtigj.

heit en alaeen eerlyk man zou zeggen , wat van 't gerucht was dat daar 3

liep. De Heer de Wit, daar men van zeit, dat hy nooit werdt bedroog^
De Wits dan in de keur van vrienden , antwoordde op deezen zin : Ik kan u

antwoordt.
keren ^ dat de staaten van Hollandt aan de Ruiter geen laft hebbenF



L. ADMIRAAL DE RUITER. 3*9

geven, daar de Koning uw weefter ongeruft over behoeft te zyn: en 1664,

wat de Staaten Generaal aangaat , daar van behoef ik u niet te zeg-
ê

e

Jjt
s

reS
gen i dewyl daar niet omgaat 'tgeen gy niet uitvorfcht : zoo dat gy

y
t touch*™ Ut

uit nty niet behoeft te hooren. Op dit zeggen verzeekerde Douning, die ^
mb^

in Engelandt den naam hadt dat hy geheel Hollandt regeerde , aan zy- w^ejert
pen Koning, dat de Ruiter niet naar Guinea was gezonden. Doch toeni'- »97-i?*>

't anders bleek, klaagde hy , dat de Wit hem hadt bedroogen, en met
m x%%

klaare woorden verzekert, dat men zulke ordre aan de Ruiter niet hadt
gezonden

: want hy vondt geen ander middelom zich t'ontfchuldigen

,

weegens 't onwaarachtig bericht dat hy den Koning hadt overgefchreeven.

^n \ liep zoo lang aan eer men in Engelandt de rechte zekerheit kreeg
Van den toght naar Guinea , dat het te laat werdt om daar tegens te

voorzien. Maar laat ons de Ruiter weer volgen, die, gelyk verhaalt is,

van Kabo Verde, of 'teilandt Goereê , naar Guinea was tzeil gegaan.

Naa vier daagen zeilcns, vondt hy zich met de drie geballafte Engelfche ^J^f*
koopvaardyfeheepen , die hy met zich voerde , de Viftoria, de Sinte veriegeu

M;<rtha, en de Dolfyn genoemt, verleegen ; dewyl ze zoo flecht by ™"^«c

Zeilagie waaren , en de Hollandtfche fcheepen , die hen dikwils moften fctSpcn*

inwachten, in hunnen voorrgangk verhinderden. Derhalven werdt , met Jj^Jg*
8

kennis en toeftemming van den gantfehen Krygsraadt, goedtgevonden ,

V

G«ft'hun

hen afte vaardigen en verlof te geven om huns weeghs te zeilen. Men verlofom

gaf hun brieven met bevel aan alle Kommandeuren, Kapiteinen, en Be- w
"™"

stc

velhebberen ter zee , in dienft van hunne Hooghmoogenthcden , of de vaaren.

Hollandtfche Weftindifche Kompagnie, dat ze hun op de kuft van Afri-
10^v*

ka zouden laaten handelen en zeilen waar 't hun zou believen ; ten

waare de gemelde Kommandeuren en Kapiteinen bewuft waaren dat

tuflehen den- Koning van Engelandt en hunne Hoog. Moog. oorlog was
ontftaan. Ook werdt bedongen , en belaft, dat ze niet zouden handelen

daar de gemelde Kompagnie haare komptoiren , of pakhuizen hadde

,

cn dat ze d'onderdaanen der Heeren Staaten , nocht der voornoemde
Kompagnie , niet zouden befchaadigen : op verbeurte van de vrachten

,

diezy, volgens 'tverdragh met hun aangegaan, hadden te eifchen. De
Ruiter oordeelde dat het toen noch niet geraaden was hun affcheidtbrie-
ven aan de Weftindifche Kompagnie in Hollandt te geven , ten einde
dat die hun de gemelde vraghten van d'ontlofte goederen zou betaalen s

maar verplichtte hen
, dat ze hunne vrachtbrieven voor het kafteel del

Mina zouden afnaaien
, die men hun daar ter goeder trouwe beloofde

te zullen behandigen. Des anderendaags
, op de hooghte van elf graden °rdrc

in-

gekomen
,
werdt nieuwe ordre beraamt op het ftellen van den koers , en

JeB

vaftgeftelt
,

dat men met alle moogelyke fpoedt naar de kaap das Pal- 11 Nov -

«ias, opdcGreinkuft, zou zeilen : maar of 't gebeurde dat de vloot

,

doorftroom, mift, of onweer, van eikanderen geraakte , dat dan de
vergaarplaats zou zyn voor 't kafteel del Mina : dat ook elk by dagh
en nacht zoo veel zeil zou voeren als hy kon , maar in alles zeeman-

ftiïte
S ken

' Dochdc Zuidtzuidtwefte winden, en de daagelykfche

nf ni,lv
Waar

f
n hun zccr teRen, zulks dat ze in tien dagen tydts weinig Metkjeem

ftenL7derden : 3a *Y bevonden , dat ze federt den drieëntwintigh-
vordc„llg.

koomrK
n
?CVenentwint^hften van November, alle daagen aan de be-

KSvSSi K
adden verlooren

•
fchokkende ^rf n

naar
°f'

men den U dt bv ^Ruiter en den Krygsraadt der vloot beftooten, dat^ sicrra

™m£?A ftclle» «™ Siërra Liona: om daar het volk, dat l-,
™ meeucn deele

, geduurende de gantfche reize , niet aan landt was %lNtv
-
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1664. geweefl, eenige daagen te ververfchen, de fcheepen fchoon temaaken,

waterinteneemen, en zich van brandthout te voorzien: en dat te meer

om dat men van daar langs de kuft naar del Mina geen bequaame ver-

verfchplaatzen meer zou vinden ; ook om dat 'er flechts voor vyf wee-

ken water in de vloot was, en dat men 'tondertufTchenbezwaarlykzoU
konnen bekoomen. Sedert zukkelde de vloot noch eenige daagen door

ftilte, tegenwinden en tegenftroomen , niet zonder bekommering, door

d'onkunde en onervarentheit der Stuurluiden in dat geweft. Doch zy wer-

den naa cenigen tydt zeilens gewaar , dat het alle glaazen by voeten

drooghde
,

'tgeen hunne omzichtigheit vermeerderde. Daar quaamen

daagen dat men alle glaazen het dieploot wierp om den grondt te peilen',

cn dat men alleuuren den floep opzyn dreghley , om te verneemenh°c

de ftroomen vielen , en daaruit gifïing temaaken. Den eerften Decem-
ber waaren de Hollanders dwars van 't Noordtwefteinde van de BaxoS,

ofklippen van Sinte Anna , een groote bank of ondiepte
, op de kuft van

Siërra Liona : en den tweeden meenden zy in de rivier van Siërra Liona

te zeilen , maar zy quaamen vyf mylen bezuiden de rivier , in een in-

ham, die naar de mondt dcrriviere geleek: doch merkende dat ze zich

vergiften , (want ze waaren tuflchen de drie eilanden van Madre bombe)

»

Dc viooe laveerden ze weer uit den inham, en quaamen den vierden ter rechte*

rivScyan plaatze > daar.ze de rivier van Siërra Liona inzeilden. Dit Siërra Liona

siërra Lio- leit in Afrika
,
op de Weftkuft van 't landt der Negers , tufTchen GambiaM '

4 Dec.
en de grenzen van Guinea: en niet alleen de rivier

, ftraksgemeldt, maaf

ook een kaap, uithoek, of een berg als een hooft in zee uitfteekende

,

en aan den mondt der riviere leggende , draaght ook dien naam ,
insgelyk5

een gantfch Koningryk daar in 't landt gelegen. De Ruiter de rivier een

{tuk weegs op zeilende, bevondt dat ze hoe langs hoe drooger werdc
en de floepen zochten vergeefs naa water : tot dat eenige voornaams
Negers aan boordt quaamen , en hem zeiden, dat de fcheepen wel anderhalf

feekomï""
myl voorky de rechte waterplaats waaren gezeik. Met het krieken van

vryheuvan den volgenden dagh krengden eenige fcheepen om fchoon te maaken.

omwar"
jaarna quaamen de N^gers

, die 's daags te vooren met de Ruiter had-
en brandt- den gefprooken, weer aan zyn boordt. Met deeze luiden floot hv toen™ Cen vrienc%k verdragh

: op dat men al de fcheepen vryheit gave van

haakn. water en brandthout te haaien. Ten dien einde vereerde hy aan de Nc-
5
dcc. gers een half oxhooft brandewyn , twee roers

, twee deegens , twee kar-
doezen met buskruidt van twaalf pondt

, viercntwintig'meflèn ,
twee

oude laakcns
, twee halffleete hoeden , twee dasjes , en een leêge kift

Korts daarna dreeven de fcheepen met de voorebbe den ftroom af, naar

de waterplaatzen
, die wel drie in getaale by eikanderen laagen. & ïet

quaamen ook de fcheepen die wat achterlyk waaren, en elk haalde rcr
'

öondt water. Doch men ftelde op de boots en floepen , die derwaa^
voeren, eenige foldaaten met hunne wapenen, tot verzeekering en he

'

fcherming der matroozen. Eenigen zondt men aan landt met zaag
etl

ten . ^
en bylen om brandthout te hakken, dat men daar wei kon bekoome*1 '

Hollanders dewyl den oever alom met boomenftondt bezet. De KommiiTaris ^°r
'

la

a

»dt

naan taiSne '
de Fiskaalde Wit, Kapitein Pomp, en eenige vrywilligen

,

*n

6Dec. °P de vloot waaren ,
te weeten , de Jonkers Panhuizen , Bellechere ,

cil

Bielke, voeren den volgenden morgen met de Ruiters floep de riviere^
ftuk weegs op , naar de Noordtzyde: om te zien of zy eenige vervef

'

fching konden bekoomen. Doch d'inwoonders naamen , toen 7>c^
landt quaamen , ftraks de vlucht. Maar bemerkende dat 'men hen
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leedt zocht te doen, keerden ze weederom. Ook hadt de Ruiter bevoo- 1664.
ten

, dat men de Swatten met alle vriendtfchap zou bejegenen. Zy raak-
ten toen mtt de Hollanders in gcfprek , en eenigfins verftaande wat zy 1

zochten
, braghten ze hen by een' Koning der Negeren , die hen op hf?™Ko-

slandts vvyze beleefdelyk ontfing, maar daar was weinig te krygen. De »»ingd«

Koning verhaalde, dat d'Engelfchen daar ontrent
, opeeneilandt, daar ^

etlyke lootfen of pakhuizen op ftonden , een' Hollander met zyne vrou , datd'En.
c*i twee dochters gevangen hielden , en dat zy hen handelden als xlaa-

cHol-
ven. Men zondt daarna van dagh tot dagh noch meer floepen uit om "ndffche°

Vcrvcrfching
, die zomtydts etlyke limoenen ,

oranjeappelen , bananaiïèn
, £

cv

jJ*f
nca

ananaflèn
, en hoenderen bequaamen. Ook begafzich Jonker Engel de Rui- Xndlhick

*er
i in 'tgezelfchapvan etlyke Kapiteinen , ten zeiven einde naar den*1™-

.

gemelden Koning, die hen met zyn tweedochters, Dona Klara en Dona onthaak"
18

Pnilippa, heufchelyk onthaalde. De dochters, zoo wel als d'andere Ne- ^j**^;
Sers, door denbrandewyn vrolyk geworden , danften naar 'slandts wy- tcrcnctiykc

2e, en trommelden op een uitgeholde bak, daar zy twee- of driederley K
8

a

#̂

c

f

incn '

toonen op konden flaan , daarna brieden zy hoenderen aan een houtte
*pit, daar men hun boter toe gaf, om ze te droopen, en aaten met hun-
ne gaften , die , met verlof van den Koning , tien oranjeboomen ,

by
zyn huis ftaande

, leêgh plukten , en hem met een half anker brande-
wyn, een roer, drie llaaplaakens ,

eneenigekoraalenbefchonken. Mid- Men
lerwyl waaren al de fcheepen beczich met fchoon te maaken , water en SJjj"^

0

brandthout te haaien , en zich tegens de reize te voorzien. De limoenen fchoonTcn

en andere vruchten , die men hadt bekoomen , werden onder 't volk uit-
vc,zictzc

cedeelt. Men begoft ook het Engelfch fchip , 't Advys , dat van Kabo Ver- TnhoT
de met de vloot was gezeik, t'ontladen. Te dier tydt kreeg de Ruiter noch dc Ruiter
nader kennis van 't aanhouden en mishandelen der vier Hollandtfche ge-

krygh*kn~

vangenen op 't Engelfch eilandtin Siërra Liona. Hem werdt wyders door vpnïfchap
eemge Negers aangedient, dat het volk der Engelfche Afrikaanfche Kom- derEn8cl-

pagnie zekeren Hollander, Bremer genoemt, die op de rivier van Sier- wïion»
ra Liona als koopman wegens de Hollandtfche Weftindifche Kon> tcscnsdc

pagme hadt gelegen, en den koophandel gedreven , grooten ovcrkftStt
hadt gedaan

: dat d'Engelfchen de Hollandtfche logie, of 't pakhuis der «V.
waaren, hadden verbrandt, en de koopmanfehappen en goederen weehgenoomen of gcplondert: dat ze ook ontrent zes weekin geleden eenHollandtsfchip koomende om water en brandthoudt te haaien, hadden

wdZaTv fcfl^H
'

aartsvy™dt van alle ongerechtigheit en ge- M*weidenary
,
befloot hier op met zyn Krygsraadt , de gemelde gevanle- ?ar °? *H

nen, indien men die r>w n^A- u-
Jb n & v bwy **"&** noomen.

loffrn aT\ Tc ir , &0edtwilllg wou ontdaan, metgeweldttever- si*.Men
:
doch d Engelfche Logie voor eerft niet aan te taften , maar de

r?n '.?ïMwoidrc, inftaattelaaten, en ondertuflehen de waarheit

mervw yV?n
L
e
I
20eken

- Daar °P werdt goedtgevonden , dat men DeRu««

zou ^leTy a
htl

i
e
f
cheePen derivicreop, en naar 't Engelfch eilandt~«g

toe heeft-

z'uldtoolt heenen
, van daar d'andere fcheepen laagen. Hier pen naar 'c

Adriaancl «
ch &edient van de fcheepen der Kapiteinen Henrik Engelfch

zoonenbeh°
n
^

f
' Jan van Nes, en Pomp. De Ruiter met zyn' 9<Dw;

van den K^
oudt2oon, en andere vrywilligen , vervoegden zich op 't fchip

te ftcne liJ?**
1" Henrik Adriaanszoon , dat toen de vlag van de groo-

Nes op zvn ^
aiJ

j
n

' Peppel ging aan 't boordt van Pomp, en Aart van

tee fcheeoen°^
ers fchi

P- °ok begaf zich van der Zaan op een van

cenmvl beVnvi
dlCnietdevloedt naar boven laveerden. Maar men moft

Vl RöÏl
dat eilandt ankeren , devvyl men , om de ftilce en

*
O0**' Ss droogh-
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1664. drooghte , niet verder kon koomen , en dat het fchip van Henrik

Zendt van Adriaanszoon aan de grondt raakte. De Kuiter zondt toen den Schout-

cMigJan-
11

bynacht van der Zaan, en den Fiskaal de Wit, met GraafJan van Hoor-

derenaan ne , Jonker Reinout van Koeverden, en zyne zoonen Jonker Engel de

fchcT
1" Ruiter, errjan Pauluszoon van Gelder, naar 't gemelde eilandc. Maar

9 Dec. toen dit gezelfchap met de floep , en eenig handtgeweer van musketten

en pieken, doch met de witte vreedevlagh, by 'teilandt quaamen, rie-

pen d'Engelfchen , Holla , komt niet naader , en fmyt de dreg in den

grondt. Sy ftonden met vier ftukken gefchuts , tufTchen vier bolwerks-

kens, op een effen vlakte, ontrent een vadem dik, van boomen t'zaa-

men gezet , en in 't midden met aarde gevult , gereedt om vuur te ge-

ven , en konden de floep van alle kanten befchieten. Men wierp dan de

TpreKt ^regh in c*en gron^ c
-
Toen £

l
uam ecn van d'Engelfchen met een kano

d'Engci- aan hun boordt, vraagende, wat zy daar hadden te doen! Zy zeiden,
fchcn

- Wy koomen u bezoeken , en u zal van daagh geen leedt van ons gefihïe-

den , maar wy verzoeken aan landt te koomen , en met het Opperhoofd

te fpreeken. Dat werdt toegeftaan. Het Opperhooft der Engelfchen,

genoemt Abraham Hodge
, braght hen in zyn huis , een boeren fchuur.

naIr

V

dc

êCn 2v vraagden hem , ofdaar Hollanders onder hen waaren? Hy beken-

Hoiiandt- de , dat 'er een man was met twee dochters , maar zeide , dat zyne vrou

,

genen
8"3"" ^r*e wee^en geleden , was geftorven

: daar by voegende , dat de man met

zyne dochters de rivier wel drie mylen op waaren gevaaren , uit vreeze

voor d'aankoomende fcheepen , en dat ze met hunne vrye wil by hen

waaren gebleven. Doch men verftondt daarna , dat men ze met geweldt

de rivier hadt opgebraght; op dat ze niet zouden befpieden waard'En-

.
gelfchen hunne koopmanfehappen begroeven. De Hollanders zeiden,

dft'mcn
C

ze

n de Generaal de Ruiter , die hen hadt gezonden , die gevangenen ter-

hun ter- ftondt wou hebben , het zy met vriendtjehap ofmet geweldt : en dat ,

£°"
r

d

c

tover" ten dien einde, vier oorlogsfchtepen opquaamen : dat ze terflondtfno*
e

'

ften zenden om ze te haaien. T>at men alleen om die gevangenen quaffl *

en dat men '$
, indien ze die niet overgaven

, op hen zou verhaaien , en

alles aantaften en bederven. Hodge gaf goede woorden
, beloofde de ge-

vangenen vry te leveren , en zondt terftondt een kano om ze te rug te

brengen. Men hadt hen, vyf dagen geleden , aan een' Koning der Nege-
ren gezonden, die hen weigerde op d'eerfte boodtfehap te laaten volgè"

,

maar daarna
, door een tweeden poft bewoogen , liet hy ze gaan. t>e

Hollanders
, met de floep tot den avondt vergeefs gewacht hebbende,

voeren weer te rugh naar de vier fcheepen : zonder voor dien tydt iet

meer te eifchen: want zy dachten dat zy den Hollander met zyne doch-

ters verloffende
, dan wel klaar befcheidt van 'tbedryf der Ensrelfclie*

ia Dec. 2ouden bekoomen. Des anderendaaghs ging de floep met de gemelde

gSVwTn afgezondenen weer naar 't eilandt , om den gevangen , met zyne dochte^

»

vrygeha- af te haaien , die men toen gewillig overga?. Dees by de Ruiter gebrast

'

Dec
verklaarde ,

dat hy uit den lande van Uitrecht was
, genoemt Gysbert

BcrichT Hendrikszoon van Weftbroek: dat hem d'Engelfchen zeerquaalyJcl13 ,

dr?fder

C * ^en gehandelt :
dat hy door den Kapitein Holmes by 'teilandt Goeree '

Engdfchcn. nevens zyne vrou en dochters, met het fchip de Bril was genoomen,
eïl

derwaart vervoert : dat hy by de Negers , daar hy Iaatft was gebraght

,

wiftofhy een uur levens hadt ; zulk een geraas maakten ze, endaar <^
trent waaren ook menfeheneeters : dat d Kngelfchen hier op 't eilandt t$

e

^
Hollandtfche ftukken gefchuts hadden , die Holmes van Kabo Verde

»

van 't eilandt Goereê , hadt gebraght: met veele goederen ,de Weflind^
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Kompagnie toebehoorende : dat een Engelfch fchip met twaalf fhikken, 1664.

ontrent zes weeken geleeden , een Hollandtfch fchip , dat te Lisbon door
de Portugoezcn was bevracht, en naar Sint Thomeé wilde , hier op de
Waterplaats, onder fchyn van vriendtfehap , met vuil bedrogh , hadtver-
tneeftert. Op dit bericht befloot de Ruiter d'Engelfchelogieop'teilandt De Ruiter

aan te taften , en alles , ten behoeve van de Hollandtfche Weftindifche ^"gcifchc
Kompagnie

, aan te flaan. Ten die^n einde zondt hy etlyke floepen wel be- goederen

mant naar 't cilandt. Men zagh toen twee kanoos , met Negers van 't vafte
®Jn

'

t

tc

e

f*_

ndc

landt, hun te hulp koomen : maar beide werden ze door de Hollanders ftcn^*

genoomen. Hier verdronken twee of drie Negers , en ontrent twintig loDet'

Werden gevangen. De Hollanders, zonder verder tegenftandt landende,
Waakten zich terftondt meefter van 'tgefchut. Waar opeenige Negers»
endeflaaven der Engelfchen , met hun geweer in 't bofch vlooden. De
Ruiter

, die ook zelf aan landt was , om ordre te {tellen , zeide tot den
Engelfchen koopman Hodge, dewyl men hier veek Hollandtfche goede-

2yn
-

r*n heeft gebraght , en ookgefchut en goederen van Kabo Verde , zoo koo- fprek mVt
menwy hier om degoederen ; die in depakhuizen der Engelfchejfrikaan-^k°°P-

fihe Kompagnie leggen , aantetajlen en na ons te neemen > op dat de
0 ge'

Hollandtfche Kompagnie daar haar verhaal aan magh vinden. Daarna
werden de pakhuizen geopent, alles daar uit gehaalt , en in de boots en der&igei?
floepen gelaaden. Een van de dochters van den verloften gevangen ont- khenop'c

dekte aan de Ruiter , dat d'Engelfchen vyftienhondert yzere ftaaven in vonden
een put hadden begraven, die men daar terftondt uithaalde. Dematroo- ffchcepgc»

zen , die overal liepen , en alles doorzochten om te plondercn
, zaagen

braSht *

in 't bofch een groote kaale plek , daar ze naar groeven , en vonden daar
tweehondert tfevenrig groote olyfantstanden. Ook werden uit de pak-
huizen noch elfhondert vyftig kleender olyfantstanden gehaalt : tzaa-
men veertienhondert en twintig tanden. Men bequam noch op dat eilandt
negenhonderdevyfenfeventig koopre ketels , en bekkens : eenige kaften, ki -

ften en vaaten met faaijen
, bombazynen , pietzen

, kleedtjens , Haarlemer
ftofTen, pakdoek, koraalen, kieene yzere kettingen

, meflen, en fpy-
Kers

: voorts ettelyke tinne kannen , eenige musketten , drie yzere
itukken, en twee metaale baiïèn , tweeduizendt zeshondert en negenen^
tachtig pondt rys

, etlyke vaaten en zakken met grein, dertig zak-
ken met zout

, en andre koopmanfehappen. De gevluchte Negers of Dc ge-

zwarten fchooten ondertuflehen fel met vierroers uit het bofch. WaariS6*

op de Ruiter eenj van de Negers, by de Hollanders gevangen, een Ko-mngs zoon by hen in 'tbofch zondt , om hun van zynent wegen aan
bofch;

zeggen dat indien zy een van de Hollanders quetften, hy dan al de 'Tweik
gevange Negers zou laaten doodtjlaan. Dat dreigement braght 'er de

d '"r i

Cn Zy lden °P van fchieten. Het Hollandtfche volk bleef geftuk.

aengantlchen nacht aan landt in 'tvollc geweer, ensmorgens met den „dj*

cebrnT ff u §
oederen voorts gelaaden , en daarna aan de fcheepen

& agnt. Doch de Ruiter beval dat men eemVe goederen aan landt zou De Ruiter

X« A
V at d>Engeirchen , naa zyn vertrek , daar mede koophandel

behoud
yVCn

' cndaar van leven. Hy liet hun tweehondert ftaven yzer < chen me
l
- twee kiften met meflèn , twee kiften met koraalen ,

twee
met

rooie

halve ovlV « Kllten met meflen • «wee kiften met koraalen ,
twee

vvfvaati. r ?
nSPaanfche wyn, twee halve oxhoofden brandewyn

, tigheic.mm

tras, met\fcV dcrtiS larffout
'
een Part7

deelc
,

n ^ V K
k ™

in 't minft<» t- l enigheden meer : zonder hunne huizen of boomen tcnde0m

Ruiter mer A
befchadigen. Zoo goedertieren en bermhertig handelde de ^teic

C dec2c
Engelfchen : Hoewel hy wift -dat hunne landtsluiden uDe(^

Ss z met
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met de Hollanders in deeze gcweften anders hadden gelecfc. Hy nam

den koopman Abraham Hodge , en zynen makker Richard Wicht,

met zich aan boordt , om de lyft van 't geen uit hunne pakhuizen ge-

haak , en van 't geen hun gelaaten was, t'overzien en tondertekenen

;

op dat men in tyde en wyleden Hollanders d'aangehaalde goederen ,
in-

dien men
,
by verdragh

,
wederzydts fchaade moght vereffenen ,

niet

te dier noch te hoog zou konnen {teh^n , of aanreekenen. Ook liet de

Ruiter d'olyfantstanden en 'tkooper in alle de fcheepen weegen: alle de

kaflèn met goederen naazien , en alles voorzichtelyk aantekenen ; om den

buit te zyner tydt behoorlyk te konnen verantwoorden. D'olyfantstan-

den woegen zeftienduizendtnegenhondert en negenenvyftig , en de kee-

tels, bekkens, en ander kooperwerk, drieduizent honderdten vyfender-

&m a
' fig Poncl -

Ter zelvcr rydt werden de gevange Negers ontflagen. Ook

fchip,van gaf de Ruiter laft, dat men met het ontlaaden van 't Engelfch fchip , het

gekoomen
C

*P
oec"g Advys ,

voort zou gaan , en de goederen der Engelfche Af-
wordt ont-

' kaanfche Kompagnie in eender oorlogfcheepen laaden : 't welk met

imn
cn gr00te vty1 ™crdt uitgevoert. Daarna werdt het gemelde fchip gebal-

laft, en vrygelaaten. De Ruiter gaf den Schipper
, Timotheus Leeu-

i%Dccemb. w js ^ tvvee brieven aan den Secretaris der Admiraaliteit t'Amfterdarn,

David de Wildt; behelzende een verhaal van zyne verrichting by Kabo

Verde en in de Siërra Liona; met belofte, dat indien den leften briefin

de maandt van Maart des volgenden jaars door zyne ordre wierde be-

fteldt , hy daar voor duizendt gulden zou genieten : doch de brief laater

ter handt koomende , zoude de brenger ter befcheidenheit van de Heeren

Dc Ruiter Raaden ter Admiraaliteit worden betaalt. Den vyftienden van Decem-

v?ooc

m
«tdc

oer ging de Ruiter met de vloot weer t'zeil uit de Siërra Liona naar de

sicrraLiona kuft van Guinea. Den volgenden nacht ontrent drie uuren zagh men

'staartftar
^aar ecn ^ar met een' ^aart

'
m 'toogh zoo lang fcheen te zyn als

gezien.
" een Noordtfche deel , en met den dagh ontrent het zuiden onderging*

De vloot Dees fcheen daar na noch verfcheide nachten. Naa veel ftilte en tc-

G°rdnkEft
dc

genwinc*t mct onweer
,
quam de vloot den achtentwintighften van De*

van Guinea. cember in 't gezicht van de Greinkuft , zoo genoemt wegens zekere
rzDec. vrucht of graan, by de Hollanders grein , en by anderen malegette of

manigette
, en ook paradyskooren geheeten ; 't welk op deeze kuft in

overvloedt en meer dan elders waft. Den volgenden dagh zagh men
Kabo das Palmas ontrent vyf mylen noodtnoordtweft van zich leggen,
en vervolgde den koers naar de Goudtkuft.

H £
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ZEVENDE BOEK.
E Viceadmiraal de Ruiter, met de Hollandtfche vloot DeR„u«

I voorby de Greinkuft zeilende , liet de Kapiteinen Hen-

[

rik Adriaanszoon en Jakob Korneliszoon Swart daage-

lyks een myl of anderhalf telandtwaart van de vloot

zeilen , en 's nachts zoo verre dat ze die bequaamelyk

konden zien : om te verneemen , of tulTchen hen en

j 't landt geen vreemde fcheepen laagen : met laft dat ze

die zouden trachten te verfpreefcen , en onder de vlagge te brengen. Hy
beval hun ook , het dieploot geduurig te laaten werpen , en op vyfcn-

twintig vaam koomende by nacht een fchoot met grof gefchut te fchie-

tcn, en by daagheen Staatenvlagh te laaten waaijen. Men kon te dier

tydt met geen hondert vaam lyn grondt krygen. Dus zyne reize vor- En komt

derende, quam hy den tweeden dagh des jaars zeftienhondert vyfen-
tfcftig met de vloot ontrent de kaap van Sinte Appolonia , een uithoek pLu?
©p de QuaquakuftvanGuinea, en den vierden byde kaap de Tres Pun- JjHjj

tas op de Goudtkuft , zoo genoemt wegens den goudthandcl die daar 4°>».
u

°

valt. Hier dreef de vloot langs het landt: en men was noch t'eenemaal
onkundig van den toeftandt der dingen in dat geweft , tot dat de Rui-
ter twee kanoos met Negers (die by een der oorlogfcheepen quaamen, ^^^ tom te handelen) met de (loep aan zyn boordt liet brengen, hun vraagen- Negers a?"
de

,
waar d'eerfte Hollandtfche logie daar ontrent was. Zy zeiden , dat ?

yn boordt

het kafteelby 't dorp Bottrou, Bateftein genoemt , door veertien Hollan-
gC°*

ders bezet, een weinig voor uitlag: op een berg aan ftrandt , vier mylen
beweftenTakorary. Hy zondt terftondt een floep naar landt, om iemant
van de Hollanders aan zyn boordt te haaien ;

op dat hy verneemen
moght in wat ftaat de zaaken van vrienden en vyanden daar ontrent
ftonden

,
en wat plaatzen d'Engelfchen de Weftindifche Kompagnie had-

den ontweldight. Maar voor 'taankoomen der floep, quam de Kommies „2*2**
ot Bewindtsman van Bottrou

, Bartholomeus Rietbeek , met een kano van richt vaQ

*e
1 aan zyn boordt, hem verwellekoomende , en berichtende dat d'En-

2aakcn -

gcilchcn het kafteel Witfen, dat ook Takorary, naar het dorp daar 't by

i„
' word

^
genoemt, noch inhadden: en dat d'Engelfche fcheepen, elf

vier c\

' groote vyandtfehap tegens de Hollanders hadden gepleeght,

Kabo K
gCn

&eleden ' op detyding van d'aankomfte der Hollanders ,
van

hv ynrhrA
Waaren vertrokken. Dit lefle was hem leedt te hooren :

want

nu vondr h
Vya

,

ndtly^ fcheepen op te-zoeken en aan te taften. Maat.

dat men\/ ' n^ 1 hem die fcheepen waaren ontweeken geraaden ,

Hier onW i

CCrften het kafteel Takorary zou trachten te herneemen.

°P het hy 2ync komft in dit ft

J
aan den Generaal Johan Val-
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(die zich op het kafteel Sint Georg del Mina onthieldt , en

^Zynfchry- wegens de Weftindifche Kompagnie 't oppergezagh in deeze landen hadt)

Gcncuai " met een' brief vveeten , verhaalende in 'tkort wat hy by Kabo Verdeen
Valken- in Siërra Liona hadt verricht, en voorts verzoekende dat men ecnige

4%*.
plaatskundige luiden , tot zyn raadt en hulpe , om zich daar van ontrent

Takorary te dienen , zoude afzenden. Den zeiven dagh , maar op den

avondt, en met den donker , quam hy noch met de vloot voorTakora-

eSnoc
ndt ry tetl an^er

"
en zonclt ter^on^ c Jonker Reinout van Koeverden met

raariaifd:
een floep naar landt , om 't kafteel Witfen , door een' beflooten brief, op

ftTdwk
tC ci ĉncn - In dien brief, op den naam van de Viceadmiraalen de Ruiter

fcnmeccén' en Meppel , en den gantfehen Krygsraadt, gefchreeven, werdtden Eft-

bricfopte eelfchen aangezeit , dat ze het kafteel, met al zyn gefilmt ,
kry^be-

ei c cn
' hoefte en koopmanfihappen , en al wat die van d'Engelfihe Afrikaan'

fihe Kompagnie de HoUandtfihe Weftindifche Kompagnie zoo onrecht-

maatig, en tegens alle reden, hadden benoomen
, weder hadden over

leveren : ofdat men hen , in geval van weigering
, met alle kracht zou-

de aantaften, en in de hitte van *tgevecht niemant/paar-en: dat zedcT"

halvenfpoedig zouden antwoorden ,•

9
1geen men wenfehte dat ten gemtf'

&n bri7f
nen ^efte en ïhunner behondenijfe moght Jlrekken. Doch d'Engelfche*1

nietontfan- weigerden den brief tontfangen , of den afgezonden te fpraak te ftaan,
£C

"i jm.
roePen<^e » K°mt morgen vroeg. Met den daage voer Jonker van Koeverden

met de floep , en een witte vreêvlagge , weer naar 't kafteel , om den gemel-

den briefov er te leveren. Maar dicht aan landt koomende , werdt van de

Negers , die in groote mcenighte achter hunne kanoos , met zandt ge-

WcWetcn"
vu ' vcrDorgen iaagen , zoo fel met musketten op de floep en Hollafl'

de floep, ders (hoewel men wenkte dat ze aan landt zouden koomen) gefchooten,

v£££X
Ct ^at ^c koegels rondtom de floep vlogen , zonder nochtans iemant te raakefl-

hadtafgc- Datfchieten op een floep, die de vreêvlag liet waaijen , by geen Cbrifte

zonden. menfehen ten oorlogh gebruikelyk , gaf genoegh te kennen , dat mefl

naar geen woorden zou luifteren. Hier op riep de Ruiter den Krygsraadt

ftlh^hct"^ een
'
^aar kcflooten wefdt, tot het uiterfte te koomen. Men beval

aantaften vyf van de lichtfte oorlogfcheepen , dat ze 't kafteel aan de waterkant zou-

fteëiTako-
den naadcrcn en befchieten: en ter zeiver tydtbraghtmenvierhonderdc

rary of en veertig mannen
, en onder de zelve ontrent twee honderdt matroozen

,

«Mte met hunne wapenen inde boots en floepen, die men met kleene fluks-
kens gefchut hadt verzien. Over de foldaaten hadt Graaf Johan van
Hoorne het gebiedt, en de matroozen ftonden onder de Kapiteinen J*
kob Korneliszoon Swart, Jan van Nes, en Jan du Bois. Doch cenige*1

melden dat het oppergebiedt den Graaf van Hoorne werdt opgedraagei-
De Ruiter beval, dat ze met hun volk zouden landen, het kafteel met

ltormladders beklimmen, daar handtgraanaten inwerpen, en alles doe*

wat moogelyk was om het tebemaghtigen. De gemelde fcheepen liepe*

binnen een. gootelingfchoot onder 't kafteel, daar ze hunne ankers licte"

^rdtbc valIen '
Toen Sing al 't gefchut los en men gaf geweldig vuur, fchiete^

fchootcn, de kruiflèlingop de fterkte. Onder dit fchieten werden de foldaaten
cïl

geiand°!

k matroozen aan landt gezet. Die van '.t kafteel deeden eenige fchoo^
om 't landen te verhinderen , doch vergeefs. De Hollanders , die, °P

den voorgang van den Graaf van Hoorne, en de Kapiteinen Swart, v^
Nes , en du Bois ,

als mannen aanvielen , hadden feller ftrydt met &
Negers dan met d'Engelfchen , die hunne vlagge op 't kafteel haafttff?

C'

ken, en een witte vlag lieten waaijen , tot een teeken dat ze van ^
vvaaren zich over te geven. Doch de Negers

, die zich beneeden
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'tftrandt hielden, en wel vier- of vyfhondert fterk waaren, met mus- 166 f.

ketten en vierroers (daar ze zich wel van wiften te dienen) verzien ,
d ê

c

n

deeden groote regenweer , en dreven eenige Hollandtfche foldaaten en tegenweer,

matroozen , die op het ftrandt (tonden , naar hunne vaartuigen. Doch
toen begoften de boots en floepen met hunne ftukskens , die men met
fchroot hadt gelaaden, onder de Negers tefpeelen. Waar op ze inonor-
de raakten, en ftraks de vlucht naamen. D'anderc Hollanders by 'tka-

Vluchten,

fteelgekoomen, vonden de poort , of ingang, met fteenen toegewerkt.
Dies waaren ze genoodtzaakt met ladders over de muuren te klimmen

, ft

""
T̂ ko-

cn een granaat naar binnen te werpen. Daar op maakten ze haaft ope- raryof

nil
\g , en 't volk trok, zonder verder tegenftandt , naar binnen. Een van de ™£™

ta

liters matroozen , Laurens Teuniszoon genoemt, haalde d'Engelfche

^
agge van 'tkafteel , en Gerrit Jakobszoon , een matroos van den Schout-

bynacht van Nes , was d'eerftc die daar de Hollandtfche vlag op plant-

te: weshalven zy daarna elk met een vereering van vyfentwintig gulden

werden befchonken. Men vondt op 't kafteel zeven yzere {tukken ge-

fchuts, fchietende zes en acht pondt yzer, en niet dan elf Engelfchen.

Het Opperhooft lagh maghteloos en kreupel met twee krukken in een

kribbe, de Koopman, nevens noch vyf of zes anderen , waaren ook

Ziekelyk. Maar men meent dat eenige van de bezetting zich , met ette-

lyke Negers , over de muuren hadden geberglit. Ook hadden d'Engel-

fchen alle hunne koopmanfehappen en lyftoght, vier daagen te vooren,

naar 'rbofch en naar Kormantyn gebraght. Straks naar 'tbemaghtigen

van 'tkafteel moft men al 't Hollandtfch gelande volk weer tegen de Ne-

gers 111 ordre (tellen, die toen, wel duizendt mannen in getal, in'tge- been.

weer waaren, en den ftrydt zochten te hervatten. Maar men boodt hun ^^Jg
't hooft metgroote dapperheit, dreefze ten tweeden maale op de vlucht, Stge-

0

tn drong met eene tot in hun dorp , of Negery. Deeze was veel grooter drcven -

dan de Neeeryen aan Kabo Verde , of in Siërra Liona, en werdt (op D^ n̂
het aanraaden van eenige Negers , die by de Hollanders waaren) in brandt 2 brandt"

1

gefteeken ; om dat zich de vyandtlyke Negers daar in verborgen , en sefteekcD *

daar fterk uit fchooten. Zonder dat verbranden der Negery zou men zich
van de vyandtlyke Negers niet hebben konnen ontdaan; dewyl ze t'el-

kens op nieu uitvielen. Maar ziende het dorp van Takorary in den brandt

,

vermeerde hunne vlucht , en elk liep zyns weeghs , landtvvaart in , of
m boflehen. In 't gemelde gevecht met de Negers werden acht of tien
Hollanders gequetft, zommigendoodelyk , en een liet 'er 't leven. Een
der Negers, een' Hollander

, Markus Gerritszoon van Amfterdam, die
ra de Negery Lep fneufïèien, onverziens overvallende, (tak hem 't mes
tot het hecht toe inden buik, en liet het daar in fteeken. Maar de ge-

quetfte rukte 'tmes weer uit de wonde, en dreef het den Neger in 'tlyf,
tot dat hy onder zyn handen ftierf: doch de Hollander , meent men, dat

Tl
aS

! n
n in

'

x lcvetl Weef. Van d'andre gequetften zyn daarna noch et*

Jke geftorven. De Negers verlooren in den ftrydt tien mannen, entwee •

den
U
v
Cn

' Naa dat de Hollandcrs op 'tkafteel waaren gekoomen, fton-
hekel.

^y verwondert over de fterkte van 't gebou : want het hadt drie müu- ft"*™

hoo; -m
ell^eren afscheiden , elk veertig of tweeënveertig voeten

ten ^'a
adt daar wc i zeshondert fchooten uit de fcheepen op gefchoo-

'tzeer ^n daar ftce» enkalk afftuiven ,
cn meende dat men

dat her IZ maar nu bevondt men alles in zy* geheel, en

Worn™ u andcrs VVa* dan of men Hechts met fneeuwballen hadt gc-
pcn

* Het vv«dt voor eerft met vyftis Hollanders bezet. Den zeiven
J &

dagh
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166$. dagh zagh men een vrcmdt fchip , een weinig opwaart boven de Hol-

landtfche vloot: waar over de Heer de Ruiter den Schoutbynacht van

der Zaan derwaart zondt, met laft om 't zelve onder de vlagh te bren-

3&£to fn
'

by koomendewas 'teen der Engelfche fcheepen
, by Kabo Vcr-

icViftone deontloit, genoemt de Viftorie , dat op deezekuft handelde Dit weidt

ThoudeT" I
100

]
1 'savond

1

rs by de vIoot gebraght, en tot nader ordre aangehouden.
"

s
jan. in de voornacht vaardigde de Heer de Ruiter een* vertrouden Neser met

fch?ŷ TSCCn' brief aan den Ge»eraal Valkenburg over landt af: verhaalende, op

aan den wat wyze dat men 'tkafteel Takorary hadt bemaghtight • met verder

valken'

21

!
e™ck

'
dat hy

'

2ondcr uitftel
'
eeniS landtkundig volk in de verover-

burg. de fterktc zou zenden; dewyl men niet een' man in de vloot hadt, die

W*». ooit in dit landt was gewceft. Ter zeiver tydt ontfing de Viceadmiraal
de Ruiter antwoordt op zyn eerfte fchryven

, aan den gemelden Heer ge-

v&g ?
ond«n

,

In de
^?

bnef betuigde Valkenburgzyne blydtfchap over d'aan-

amdc Rui- komlte der Hollandtiche vloote: en gaf voorts te kennen dat hy va»
de Ruiters verrichtingen al voor drie weeken tyding ha<k ontfan&cn, en

dat toen d'Engelfche fcheepen , die voor del Mina laagen
, verbaasde-

lyk waaren geweeken
: maar dat ze niettemin den Hollanders te vooren

leedts genoegh hadden toegebraght. Ook liet hy de Ruiter weeten, dat
Z"/.*97. hy den brief der Heeren Staaten, den negenden van Auguftus des ver-

leedenjaars gefchreeven, hadt ontfangen: en dienvolgens, om zyncft

toeleg op Takorary te vorderen, hem eenigemaght van Negers ofSwar-

^ ten te hulp zou zenden. Hier op quaamen 's anderendaaghs d'Opt*r'

donfen kommyzen, of Hooftbewindtsluiden
, Hubert van Gageldonk, en S*

^nmT
mU

?
1 Smit

'
mecontrentdrienondertkanoos, ofkleene vaartuigen ,

#
dmxe'ndï

cen ' boom gehouwen
, en wel duizendt Negers naar de vloot In elke

delioot^ Yn° 2
??

tcn drie °f vier Neeers
- Deeze voeren achter eikanderen in een

6 jan.
l*n&n

V
rcck

5.

zo° dat men van d'eerfte tot de lefte naaulyks kon zien \

wJT r ? j
Va
u
tC mie

i
Cn

!
n 'twaater

.
dat een vermaakelyk gezicht

My
R
nfche ^en

,£
adc hun

,

ond(
;

r drie vaandelen der Weftindifche Kompagnie
Neg„s .

verdeelt T waaren kloeke mannen, met musketten, vierroers 5&-
gayen

,
boogen en pylen gewaapent

, en naar 'slandts wyze op zyn
krygsmans toegemaakt Zy hadden mutfen op 't hooft als flormhoeden

,

met vederen verciert m plaats van pluimaadjen ; en daar™wee of
vier hoorens vanbeeften. Op hunnen buik droegen 2 zwa^SeTwelker geveften, van hout gemaakt, de muilen tebkvaXuwen, tr

gezicht en eenigen ook het lichaam, metroode, gede , en blaauw*
verf beftreeken

:
dat zich als een vremde fchildery in d oogen vandeH*™ d?N
MQn^dt dk V°Ik mecft gezo"den om

g
zXdaar van

l T.lt gf
S V3n Tak0

?
ry

»
tenyy1 men 'tkaft^l zou beflormen;

te dienen
,
en Swarten met Swarten te beftryden. Doch al was 'tkalW

aauS" I
er0Ve

5: fy
voe™ everd naar landt

-
en de Takorarifche Neg**'

. die weer in hunne Negery begoften te netelen , hen ziende naderen f&
gaaven zich alt zaamen op de vlucht

, bofchwaart in. Toen vielen &
JJw"^nfc

??
NegefS? f *cA"nde Neger? van Takorary, of in de hu*'

vanTako. kens of hutten
,
die de brandt noch niet geheel hadt vernieldt neen*11

*

r*y. de al wat hun dienen kon
, van mille , een foort van graan 'en 'tg**

11

ze noch van andere vruchten in voorraadt op de zolderkens vonden: <**

al de kanoos
, die ze aan ltrandt konden bckoomen en die hun tegr

ö0t

waaren hakten ze aan ftukken. Den Neger, die, gelyk verhaalt is,
vf

een* Hollander was doodt gefteeken
, vindende

, hieuwen zc
ai»
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af

, en zoo mishandelden ze ter zeiver tydt een doode Negerin. Daar- 1665".

ha fpecldenze hun fpel met de twee hoofden en bedreven 'er veel moedt- ^££3$
wil meê. Zy fmeeten ze in 't zandt, veegden hunne voeten aan 'taan- fpeilnet af-

dicht
, en braghten Ze met veel gefchreeu en gebaar in hunne kanoos , gjjj^

ze naar del Mina te voeren. De Kommyzen Gageldonk ert Smit , den
>P

° -

Heer de Ruiter begroetende
, braghten hem een' brief van den Generaal

Valkenburg
, waar in hy beweerde , dat het beter waare 't kafteel van Vaikcn-

Takorary of Witfen, indien men 't veroverde, geheel te flechten en te ÏKen^
bederven

, dan het te bezetten en in te houden i om dat de voordeelen , 't kafteel

aicmen daar van hadt te wachten, d'onkoften niet konden opweegen

;

dewyl de Weftindifche Kompagnie uit dat geweft weinig winft kon trek- ten,

^en
, wcegens de vyandtfehap der Takorarifchc Negers , die 't altydt meer

£jet d'Engelfchcn en Deenen hadden gehouden, dan met de Hollanders.
Op dit voorftel werdt by de Ruiter en zyn? Krygsraadt beflooten , dat
tten 't kafteelmet buskruidt zou laaten opfpringen. Ten dien einde heeft
nien 'tgefchuten 'tvolk daar afgehaalt , en twaalf vaatért buskruidt, elk^njaat

Vanhonderdtpöndt, in 'thart of 't binnenfte der fterkte geleit : daar men buskcuidc

toen den brandt in {tak , waar door 't gemelde kafteel met een groot gedruis f
P^«Jni

in de lucht vloog , en als tot een molslioop werdt. Daarna liet men t voort
tot d'aarde toe flechten. Te dier tydt hadt men groote moeite om d'Engel-
fche gevangenen, die men van 't landt moft haaien , aan boordt te krygen

,

en hen tegens de Mynfche Negers te befchermen : want die w7oefte wieden-
de menfehen, ten hooghfteh op hen verbittert, wilden hun met gewcldt
den kop affmyten ,

gelyk zy drie Engelfche Negers deeden. Daarna braght
men 'tgefchut en eenig yzerwerk t'fcheep, en de Heer de Ruiter ging DeKoifcf

noch ten zeiven daage met de vloot onder zeil naar Sama , een Negers f™™
èc

dorp met een kleen kafteel van dien naam, onder 't gebiedt der Weftindi-
fche Kompagnie, dat hem met vier eerfchooten, in 'tvoorbyzeilen , be- Zeiitvoot-

groete, daar hy met drie op antwoordde. Den volgenden dagh , denzé-
byW

yenden der maandt, quam hy ontrent den middagh met de vloot, de be-
hoeftfluit, en 'tEngelfchfchip deViclorie, voor het kafteel Sint Georg Konvooi
cieiMina op de Noorder breedtte van vier graaden en zesenveertig mi- dcI Mi-
nuten geleegcn

,
ten anker. De Viceadmiraalen de Ruiter en Meppel

im%
hebben toen t kafteel met elf eerfchooten (d'andere fcheepen met né-

S?n«-
Cn V} fc*?oten )

bcgroet: daar 'tkafteel met negen
antW00rddc

'
'tgcen naar 't oordeel vanzommigen der elre

JdvO 5 Tm men moft de Ruiters fchooten ten minftc metK B
K

bejCScnt - Men vondt hier twee jachten der Weftin-

en 'rLl?!ft?
ie

°P de rCede lcgge» »
'< ce»c Senoemt d'Eendraght,

Wilrit a
Ter 7elver tydt quam ^Opperkoopman Dirk

7Ze\U
1Skaal Pietcr Baut

' Heer de Ruiter aan zyn boordt g»£**

Z7^T^ Cn
' ncveilsdandere Opperhoofden der vloote\ uit den

besrocc -

Cn^"^^^V^nburg, aan landt noodigen. Eenigen ver-

W den V j
nkt bctaamde

. en dat Valkenburg zelf in perfoon

Holbnd^fadmiraal dc Ruiter
. als die 't oppergezagh hadde over de

de Ruiter
°,orlogsvloot in dit geweft , behoorde te koomen. Maat

van eere den^ ^a
0 hoögu niet °P : oordeelende, dat men om 'tpunt

koftelyk was j
Van 'cLandt niet moft verzuimen ;

dewyl de tydt

gen
, geen uiift? 1

2aaken
» die men met Valkenburgh moft overleg-

Schoutbynacht n " HY g^g dan met den Viceadmiraal Meppel, den

zyn' zoon WT Van Ncs
' en den Kommandeur de Wildt, gevolght van oPPcrhoof-

VI I- Boek!
Engd de Ruitcr

'
en anderen

'

aan landt
'

,

daar al
landt.
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ï^.'tvolk, met vecle honderden van Mynfche Negers en Negerinnen ,

groo-

Wcrdtmct tc vreught over zyn komft toonden. Al de Hollanders aanfohouden den

béw^n Heer de Ruiter als hunnen verloflèr , ter goeder uure van de Heeren Scaa-

cerc m ten naar de Guineefche kuil gezonden , om hen van 't geweldt en den

omfïgin. overlaftder Engelfchen te bevryden. Op 'tkafteel koomende , werd t al

Gelegene- 'tgefchut rondtsom losgebrandr. Dit 'sde hooftvefting van al de fterk-

Jlcrktevan
ten

» die de Nederlanders op de goudtkuft van Guinea bezitten : zeerfterk

simGeor
V3n gekgentneit en werken. T leidt op de grenzen van 'tKoningkryk

dd Mina? Fctu
>
m Guinea , op een uithoek der zee, die 'taan tweezyden omringt-

Tisop een'rotsftecngebout, met dubble veften en dubble muuren ,
<^ie

v^va'ken
tei1 dcck uit de rors zJn gehouwen

, en voorts met groote fteenen»

burg met" daar op geleidt, beflooten. 'T heeft vier bolwerken, twee aan de zee-

de Ruiccr. kant 9
cn twee aan de landtzyde , met vier bateryen , en tweeëndertig me-

lJan
' taaie ftukken gefchuts. De Generaal Valkenburg den Viceadmiraal de

Ruiter met zyn gezelfchap ter maaltydt onthaalende
, verhaalde ,

dat

d'Engelfchen op Kormantyn wel vier of vyf weeken geleeden al tyding

van de kom ft der Hollandtfche oorlogsvloote , van 't veroveren van

't eilandt Goereê by Kabo Verde , en der acht fcheepen hadden gehadt ,
cfl

dathy op 't kafteel del Mina , naadien 'tby d'Engelfchen was uitgelei»

zes of acht daagen daarna kennis van die zaak hadtbekoomen. Hyfpf^
verder van Kabo Kors , zeggende , dat de Negers van die landtftreek

met eikanderen overhoop laagen : dat het eenige met de Hollanders en

andere met d'Engelfchen hielden. Maar dat hy onder de handt liet arbei-

den om die van hun af te trekken : daar men den uitflag van moft afwach*

^D'Engci- ten. Daarna werdt ordre geftelt, om al d'Engelfche goederen , die men

rcr.

c

worden KaD0 Verde , en in Siërra Liona , in d oorlogsfcheepen hadt gelaa-

uitd'oor- den, aan del Mina t'ontloflèn, 't geen veel moeite koftte; wantalfekifte*1

penlcioft.
en ka ên m°ft men openen, naazien, aantekenen en weer pakken. Dit

ontlofïèn duurde wel tien daagen , nadien men met de boots en f°e'

pen niet dan met hoogh water in de riviere en aan 't kafteel del Mina kon
koomen. Terwyl de Hollandtfche fcheepen hier laagen

, quaamen vee-
Ie Negers met hun kanoos aan boort, die den maatroozen hunne rok-

der

e

Negc-
ry

jens 5n and
,

ere dingen voor goud t afhandelden: maar eenige Hollanders
ren.

ft

vonden zich bedroogen
: want het geen ze voor goudt ontfineen , was

op den toets flechts kooper of verguldt zilver : dies leerde ze die be-

ijan. dnegelykc menfehen kamen. Den negenden zagh men een fchip ™ct

gd^ip
ce,ll

?
00t

;
dic voor ™ quam , 'twas d'Engelfche Kapitein Toorenburg

Martha met het lchip Martha , te vooren onder Kabo Verde aangehouden , ont-

tmTtdei
0" loft efldaarna ontflagen. De Kapitein was krank, en zondtde boot om

Mina/ een' Genees- of Heelmeefter te verzoeken
; dewyl de zyne geftorven *f

10 ?<». Des anderendaaghs ontrent den avondt quam een kleen fregat ofjacht, f
de vergulde

vergulde Tyger genoemt , met den Schipper Govert Hermanszoon ,
opf

Tygcr komt reede ,
die in elfweeken uit Hollandt tot in Guinea was gezeik : hebben"

0

"and?

01" in de Noordtzee een zwaaren ftorm uitgeftaan , en in Engelandt moefC

!J.

Bericht inloopen. Hy zeide
, dat de Kommandeur Jan van Kampen met t\V

aaI

Shipccr
oorlogsfcheepen in zee was gevveeft, om naar Guinea te zeilen ,

d°c

dat hy door onvveder in Goerede hadt moeten inloopen : maar dat me'1

hem haaft hadt te verwachten. Voorts verhaalde de Schipper , dat hy in

Engelandt de vloot van koopvaardy- en oorlogfcheepen , die onder 'tgc
'

biedt van Prins Robert naar Guinea zou gaan, hadt zeilreede zien legg
c?

Dit fcheepken was alleen afgezonden om aan den Heer de Ruiter denv0
*'

genden brief, neevens een nader verklaaring van zynen laft , te behandiff
'
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Edele, manhafte,
i66f.

Brief van

vroome, difcrete,

Op den eerften dezer hopende maandt hebben de Heeren Gecommit-
de ]

teerden uit onze vergaaderinge , wezende in '«r Gravenhaage , tot beeter Raadcn ter.

verftandt van de inftruclie f , by haar Hoog. Moog. den zevenentwintig-
f^.

1^"
ften Septemberjongftleden gearrefteert , voor den Kapitein en Komman- ftèrdam aan

deur Jan van Kampen , geformeert en V L. toegezonden zeekere me- ^J^Jj
morie omme te dienen tot VL. narichtinge, zoo wanneer de voornoemde fï/°"J;vl
va*t Kampen onder 1) L. kommando op de kuft van Guinea gekoomen zal ^ema -

wezen
, en fpeciaal in kas door hem tydinge moght koomen t'ontfangen

t

XLly ' ll
'
M

dat dezen Staat met den Koning van Grootbrittanje (des Godt verhoede)
*n rupture oft oorlogh geraakt moght wezen, zynde de voorfchreeve me-
morie geformeert naar de gelegentheit van dien tydt , daar toewy ons ,

behalven het gunt hier by verandert wordt , alsnochgedraagen : dochal-

xoofedert advyfen ingekoomen zyn , dat d'Engelfchen met haare begonnen

hoftUiteiten op de kuft van Guinea al vorder en vorder continueren ,
ook

zoodaanigen ernft plegen om de zelve te vervolgen , dat nugenoeghzaam
zeilvaardigh leggen acht Koninks oorlogfchecpen , en tien kapitaale ge-

huurde fcheepen ten oorloge toegeruft , als breeder te zien by de hier ne-

vensgaande lyfte , die ons in bekommeringe brengén \ dat ,
geconjungeert

wezende met de fcheepen van die natie, eenige sveeken voor/eeden naar

de voorfchreeve kuft gezeilt , UL. byhebbendemaght niet alleen zoude

jonnen esgualeren , nemaar koomen te prevaleren , daar toe zy luiden

felegentheit zouden verkrygen, in cos haar by abufive interpretatie van
aar Hoog. Moog. refolutie van den negenden Augufti jongftHeden , by

1) L. hier bevoorens ontfangen , toegelaaten wierdt met den anderen te

conjungeeren , en op haar advantagie te ageeren ; te meer , dewyle ,

de vloot onder den meergemelden van Kampen , nu wel een maandt
vaardigh gelegen hebbende , en door contrarie winden tot noch toe in
het uitzeilen belet weezende , hetonzeeker ü , welke van beide de vloo-
ten eer

ft op de kuft aldaar zal verfchynen , hebben wy , in gevolge van de
authorifatie

, ons by de voorfchreeve haare Hoog. Moog. refolutie van
den negenden Augufti leftleeden gegeven , tot confervatie van het inte-
reft

,
en reputatie voor dezen Staat , en verhoedinge van alle beduchte mis-

verftanden over den rechten zin en meininge van de voorfchreeve haare
Hoog. Moog. refolutie

, en inftruBie
, fubftantie overeenkoomende ,aoedt-

gevondenen gerefolveert te formeren , en VL.by dcezen exprejfentoete
zenden een naader memorie van illiicidatie of verklaringe , in duidelyker
termen als in de voorfchreeve eerfte memorie op 'tzelve fubjeBftaatgeéx-
prefteert by de welke zult bevindengeauthorifeert te weezen, allegemon-
teerde Engelfche fcheepen , die op de voorfchreeve kuft van Afrika ofGui-
nea zult aantreffen, 'tzy ten oorloge of koopvaardye uitgeruft , te be-

rechten
, veroveren of ruineren

, en zoo doende der zeiver conjunctie

mT mSe
ffte wrmoogen te verhinderen , en haar quaadt voorne-

fcheep j
tten

> ™el zeeker wezende dat geen Engelfche gemonteerde

den l
ei

\.
rwaart gaan als met intentie om de ingezeetenen dezer lan-

mozhtef gewe$en te befchaadigen. Ende by zoo verre het geluk V L.

verhooZ'***
°m eemge der uitgezeildefcheepen te veroveren ,

gelyk wy
vt^ fc« , VOOr ' ' ' 1 1 n- T- - ~* nudfiv

Trins en aleer de voorgemelde achtten fcheepen die onder

VL ver/n? ftaan te volgen
, op de kuft zullen weezen gekoomen ,

zal

van \oedZ *eezen ^ door bezettinge der prinfen ,
oft overnemen

goederen tut de zehe ^ v£ onderhebbende fcheepen van volk met

Tt z
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1665. te verzwakken of te belemmeren , maar die geftadigh te houden in goedt

poftuur en ordre om een naader refcontre uit te Jlaan , dat zekerlyk te

verwachten.zal wezen , in allen gevalle de voorzichtigheit plegende

,

dat in cos van een quaaden uitflagh , desGodt verhoede, de veroverde

fcheepen oft goederen aan partye advers niet weder in handen komen

te geraaken, of ietwes fhunnen nutte koome , verhooiende dat Godt de

Heere de rechtmaatige proceduren van dezen Staat , ontrent de voor-

fihreeve zaake , zalzegenen , en op dat ook geene middelen daar toegere*

quireert naagelaaten oft verzuimt en worden, zalV L. met correffon*

dentie van den Direcleur Generaal Valkenburg, door alle bequaameW?'
gen, zoo aanAxem en andere plaatzen te lande , als door kanoos en An-

dere advysbarken te waater , bezorgen , dat de meergemelde Komman*
deur van Kampen , op de kuft koomende te arriveren

,
pertinente^

mooge wezen gedient van de noodige kondtfchappen
, raakende de conp'

tutie der zaaken aldaar , en waar naar hy zich zal hebben te gedrAd-

gen , omVL. aan te treffen, en met VL. op de zeekerfte maniere te

conjungèren > waar toe ons verlaatende ,

Edele, manhafte, vroome, difcreete,

Beveelen V E. in Godes heiligeprotexie. In Amfterdam den xxj 0^°'

ber mdc lxiv.

JAKOB LIEFTINK.
De Gecommitteerde Raaden ter Admiraaliteit ende fhunner or-

donnantie.

J. DE WILDÏ-
De lyft der Engelfche oorlogsfcheepen , in den brief gemeldt , was van

deezen inhoudt.

Konings fcheepen gaande naar Guinea.

Lyft der Scheepen. {lukken. manning-

DeHenriettc. 60 -i _ - %fó.
landt toe- De Roos van Maria. 60 — — _ %$o-

M»Guü£a De Verzeekering. 40 — — — 17°*

tc zenden. De Beer. 46 —. —, %oo.

DeTortlandt. 50 ^ _ 100.

DeReferve. 48 —, _ _
'De Konvertine. 50 — — ioo-

DeKolchefter. . 30 ^ —
Gehuurde fcheepen , ten oorlog toegeruft , gaande naar Guinea.

Scheepen. ftukken. Scheepen. ftuk^fl'

Degoede Hoop. —
- 40 De Barbarifche Koopman. — S

2"

DeArent. — — 40 De Johan en Katharine. —
• }

u
.*

D'Ooft'indtfebe Koopman. 41 De Koning Ferdinand. — 4°'

De Beurs. — — 38 DeMateras. — — V'

DeSamfon. — — 36 *De Marylandtfche Koopman.— 1

De Nader verklaaring , by den brief gevoeght , luidde gelyk volglrt-

Memoire voor den Viceadmïraal de Ruiter
, tot beter verftandt^

eenige pajfagienindenlaft hem denixAugufti mdc lxiv by deBW'

Moog. Heeren Staaten Generaal gegeven. ^
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Nademaal in de refolutie , by haare Hoog. Moog. op den negenden Au- 166$,

gufti genoomen , onder anderen gezeit wordt , dat hy met vigeur zal aan- Verkiaa-

taften en trachten te veroveren oft ruineren : Eerftelyk alle de geenen "cS^C-
die zich tegens de uitvoering van zynen lafl zoude moogen koomen te op- ^'^icA
poferen : Ten tweeden alle de geenen die hem daar inne hinderlyk zou- negenden
den zyn: Ende ten derden alle de geenen die de ingezetenen van deezen ™nA

a

u
£|je

Staat hebben befchaadight , befchaadigen oft zulks poogen te doen ; zoo
zaltot zyne narichtinge dienen , dat , Jedert weinig dagen herwaarts , op geven.

nieuws advyzen ingekoomen zyn , dat de Engelfchen op de hifi van Guinea
haare begonnen aclen van hofliliteit, met het befchicten en innemen vanfbr-
ten

, noch al vorder en vordergecontinueert hebben. Ende zalhy vorder tot

beter verftandt van de voorjehreevepaffagien van zynen lafl moeten wee-
ten

, dat alle de Engelfchefcheepen , het zy van den Koning , het zyvan de

Royale Kompagnie , of in dienfi van de zelve , die hy op de kufl van
Afrika zoude moogen vinden , voor zoo veel de zelve met eenig kanon

gemonteert
, of anderfins bequaam zyn om eenige offenfie cft afbreuk

te konnen doen y verftaan moeten worden begreepen te zyn onder degee-

ne
, die hem in de uitvoeringe van zynen laft hinderlyk zyn, en die ook

aangezien moeten worden als poogende de ingezetenen van deezen Staat

te befchaadigen : en dat hy dienvolgende , tot nakoominge van de voor-

fchreeve twee Artykelen, alle zoodaanige Engelfchefcheepen ,
'tzyvan

den Koning , 't zy van de voorfchreeve Royale Kompagnie , of in dienfi

van de zelve, die hy op de voorfchreeve kufl zoude moogen aantreffen

,

en die hy bevinden zal met eenig kanon gemonteert , of anderfints be-

fuaam te weezen om eenige offenfie , ofafbreuk te konnen doen , zalheb'
en aan te taflen , te veroveren , of te ruineren , even gelyk de Engel-

fchen aangetafl , en verovert hebben verfcheidefcheepen van de Wefl-
indifche Kompagnie deezer landen , zonder dat zich in eenige twyflfe.

ling zal laaten brengen door de volgende paffagie van zynen lafl , mede-
brengende

s dat hy dc fcheepen van de Engelfchen , of andere Geallieer-

den van deezen Staat, geenzintszal hebben te befchaadigen, of in hun-
ne trahyque te beletten

\
dewyl het zelve expreffelyk wordt bepaalt met

de volgende woorden , Voor zoo veel en zoo lang de zelve geen fchade
en ongelyk aan de forten , fcheepen oft onderdaanen van deezen Staat
hebben toegebraght oft koomen toe te brengen :

9

1 welk dan wederom op
een uitkomt met de voorgaande paffagie, te weeten, die de ingezetenen
van deezen Staat hebben, befchadight, befchadigen , oft zulks poogen
te doen

:
ende dienvolgende by hem alleen zal moeten gepaft worden op

eenige ongemonteerde koopvaardyfeheefen , die geen fchaade oft ongelyk
aan de forten, fcheepen oft onderdaanen van den Staat zouden konnen
toebrengen

, ofhem tn de uitvoeringe van zynen lafl hinderlyk zyn , in
gevalle hy eenige zoodaanige fcheepen op de voorfchreeve kuft zoude moo-
gen koomen te bejegenen, mitsgaders ook op alle andere, hoewelgemon-
teerde fcheepen

, zoo van de Engelfchen als van andere Geallieerden ,
die

zoud
°?a °fte anderfints buiten de voorfchreeve kuft van Afrika

hebbe T°^i*
ontmoeten

, en die de ingezetenen van deezen Staat niet

befchaadtght
, befchaadigen, oft zulks poogen te doen

reenfint ^ ™— > vejcnaaaigen
, oft zuins poogen it >

—
~;

hv op d,
P En0che gemonteerde fcheepen , tot offenfie

bequaam ,
die

boven Z°?l
/C

,

h
r

reeve' kuft zoude mooven aantreffen, welke hy alle, als

ren oft? €n aan te taft™ > ** \ onder Godts toelaatinge teverwe-
'

1 e rm«eren. Aclum ter ver^aaderinge van de Ed. Moog. Hee-

lt
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1665. ren Gecommitteerde Raaden ter Admiraaliteït

, refiderende binnen Aw
fterdam , den xxj Oclober , mdclxiv.

JAKOB LIEFTINK.
Ter ordonnantie van de zelve

J. DE W I L D T.

ih^E? De Ru *ter dc gemelde verklaaring, en den brief van de Raaden ter

Ruftcihadt Admiraaliteit geleezen hebbende , was over den inhoudt verblydt ,
e11

haafehdc?
dc bekommering over 't ontladen der acht Engelfche koopvaarders on-

Engeïlche trent Kabo Verde {treek van zyn hert : devvyl 't nu bleek dat het geetl

dc°rs

P
v

Vaar
" ^J. toen mct ceni8e twyffèling hadt gedaan j met de meening en wil van

w"g^gc-
dt

zync Heeren en Meefters over een quam. Ook verftondthy daarna van

«oomèn. goeder handt, dat de gemelde Engelfche fcheepen, by Kabo Verde aan-

t^/.jo 9 . gc iiaaftf uitdrukkelyken laft hadden om de Hollandtfche Weftindifcfc

Kompagnie alle moogelyke afbreuk te doen: en dat ook 't Engelfch Ko-

z/ep.310. nings fchip, 'twelk hy van 'teilandt Goereê (naa dat de Kapitein nieef
'

maaien hadt verklaart geen laft te hebben om eenige fcheepen of fterk"

ten der Hollanders in dat geweft te befchadigen) hadt laaten vertrekken»

naderhandt een Hollandts fchip op de kuft van Guinea hadt genooms-

De Ruiter dan , het oogmerk van zyn laft nu klaarder ziende ,
befl0^

metzyn'krygsraadt, het Engelfch fchip de Victorie, dat gevoert werdt

by den Kapitein of Schipper ïfaak Teyler , weinig daagen geleedefl °P

nieuw aangehaalt , en met hem voor del Mina gekoomen , aan te taften.

Het fchip Hy liet 'er dienvolgens d'Engelfchen afneemen, die hy op zyne fchee-

woïd? voor Pen verdeelde , braght 'er Hollandtfche matroozen op , en verklaarde

Rocdcnprys voor goeden prys. Dit was 't Admiraalfchip der acht koopvaarders»
y

"ilT*». die men Dy Kabo Verde hadt aangehaalt. Hy liet ook den Schoutby-

nacht van der Zaan en Kapitein Jakob Korneliszoon Swart met hunne

fcheepen onder zeil gaan , en drie mylen naar de Weft laveren ,
orïl

Ook word 't boven gemelde Engelfch fchip de Martha , dat daar lagh , desgelyks te

j^ r̂

p de bemaghtigen , 'twelk: terftondt werdtin 'twerkgeftelt , en 'tgenooniefl

aangehaalt ,
fchip 's anderendaaghs tegens den avondt by de vloot gebraght. Midlet-

tight

masl1
" xvy[ voer de Ruiter, met den Viceadmiraal Meppel, en denSchoutby-

De Ruiters nacht van Nes , aan landt, den Generaal Valkenburg bekent maaken-

aSiï^g
de

'
dat nu 's Landts fcheePen van d Engelfche koopmanfehappen en g<>e-

mctvai-
ö deren waaren ontlaft, en gereedt om dienft te doen. Hier verftondthy

kC

n°iÈ
dat men C met de Fetufen

»
of Negers van 'tKoningkryk Fetu

,
in welfc

geweft Kabo Kors was gelegen , niet hadt konnen eens worden: en dat

men tegens den wilder Fetufche Negers daar ontrent niet kon ondernee-

Lyftoght men. Te dier tydt bevondt men op de Ruiters fchip dat wel tweeëntach'

11
tl'ë â^en met errLlwten gantfeh bedorven waaren , die men overboord

moft ftorten : 't geen eenige bekommering gaf ontrent de lyftoght :
fliaf

hier tegens werdt de voorraadt van broodt, en andere lyftoght, üft
^

twee aangehaalde Engelfche fcheepen , de Viclorie en de Martha>&
c'

Ondcrhati- licht , en op de vloot verdeelt. Ondertuflchen liet de Generaal Val^n
f

'

dcFefuTe" kurgh niet ongedaan wat dienen kon om de Fetufen op de zyde ^CtUe
"'

Hollanders te krygen, ook met uitbieding van veel goudts ,
maar t0

^
noch vergeefs. Daarna werdt hem bericht, dat ze begeerden dat de tf°

landers eerft Kormantyn zouden aantaften en veroveren , belovende
d

^
ze zich in zulken geval ftü zouden houden : ook zeiden ze, dat ze,

n
6

\ s&°s
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Die begce-

rcn dat men
Kormantyn
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De Ruiter

maakt
zwaarigheit

in 't aanta-

llen van

Korman-
tyn.
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over dac
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ftaat dat 'et
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Korman-
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't veroveren van Kormantyn , vry zouden zyn van den eedt of belofte

aan d'Engelfchen gedaan, en alsdan de Ruiter en den Generaal Valken-
burg in alles behulpzaam zyn, en 'taantaften van Kabo Kors begunfti-

gerj. Maar de Viceadmiraal de Ruiter vondt in 'taantaften van Korman-
tyn

, de hooftfterkte der Engelfchen op de kuft van Guinea , in 'tKo-
ningkryk Fantyn

, groote zwaarigheit i devvyl de laft , hem gegeven , al-

leen fcheen mee te brengen, dat hy de fcheepen en fterkten, die ze den Hol-
landers hadden benoomen , zou hernecmen , en niet den Engelfchen het
hunne tcbeneemen. Doch als hy hierover met twee Gemaghtigden van
den Generaal Valkenburg , in 't byzynvan zyn gantfehen Krygsraadt , in

°nderling gefprek was getreeden , werdt by de meeften verftaan , dat

Jflcn redenen genoeg hadt om Kormantyn aan te taften ;
gemerkt al

kleedt
, ongelyk en fchaade , die d'Engelfchen uit dat kafteel de Hol-

landers hadden aangedaan. Dit kon evenwel den Heer de Ruiter niet ten

vollen geruft ftellen. Hy ftondt noch in twyffel wat hy moght doen

,

°f moft laaten , en verzocht , in deeze gelegentheit , dat de Gene-
raal Valkenburg ( die bekent was voor een Heer van groot verftandt

,

kennille
, voorzienigheit en ervaarenheit in de zaaken van dit geweft) hem

zyne inzichten en raadt op dit fluk , en 't bedryf van de vloote ,
by ge-

fchrift zou bekent maaken. Hier op fchreef de Heer Valkenburg een

wydtluftigen brief, waar by hy den Viceadmiraal de Ruiter van den

ftandt der dingen in dit geweft , zoo ten aanzien van 't verleede als van

't tegenwoordige ,
omftandiglyk berichtte , en met eene zyn gevoelen

,

inzichten en raadt, op al de punten die overleg vereifchtte, en 'tgeen

te doen of te laaten ftondt, onderfcheidelyk ontvoude: welk gefciirift,

om 't gewicht van zynen inhoudt , waardt is hier geleezen te worden ,

cn dus luidt

,

Edele eeftrenee Heer

,

.

& 6
Brief van

Aangezien het haare Hoog. Moog. by mijfive van den negenden Augu-
J
cn
,y

e
j£'

fij des voorleedenjaars
, goedertïerentlyk heeft gelieft ons aanmelding te burg »n d"c

doen in wat voege V Ed. met des zelfs onderhebbende vloote goedige- K-uiter>vei>

vonden hadden herwaart te depecheeren\
, en, tot uitvoeringvan haare ^nbencht

gegeve ordres en beveelen
, ons wel exprejfelyk te ordonneeren dezelve o v«<fcn

ontrent zulks van alle bericht, hufe; adreffe en byftandt te dienen, en£%L.
het ühd.mede heeft gekeft ons de voorfchreeve zyne van haareHooz «*y"ge-
Mom. ontfangen laft tot naarichting, te kommuniceren, zoo hebben wy SdiSSTu&a. verzoek, om de hooghgemelde haare Hoog. Moov. beveelen in alle^oP

-

t

t

pinten endeelen promt e%onderdaani<r op te volgen , conform onzefchul-
digenplicht

,
niet konnen onderlaatenV Ed. onsgevoelen op 't een en 't an- ft«c

derby het volgende oprechtelykmede te deelen. tgT*De zaak ts zulks, dat die van AEnvelfche natie , onder 'tbeleidt
f

Berichtvan

vaneenen Majoor Robert Holmes, wegens den Heer Koning vanGroot- ÜJ$£k

KM
aVe

:.
en JofiflOibit, Kommandeur over de navale maght van de Engelfchen

vZrfch
pagnie

'
mït5g*ders Franpls Selwyn , Agent wegens de

l» G™^

voorleeZt™
K°m̂ gme

'
refldec™nde te Kormantyn ,

tfedert Aprildes

den niet
J
fi

arS
'

'

tn deeze <ïuartieren , zonder gegeve oorzaake of ree-

'twevhnefl fub
b'ke oorhgh hebben aangevangen engeexerceert ,

door

{als haar Z derfch^pen en goederen van de Weftindifche Kompagnie

,

zaak hebbe„T
nS hunne ongefondeerde fuftenue, tot zulks reeden en oor-

Lande zelf* ¥geven
) maar ook by gevolde tegens den Staat van den

JS
' door de vyandtlyke occupatie \ van Takorary , Kabo Kors , * Ml
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1665. Adja , en Annemabo, mïtsgaaders zulks als ontrent de plaats van

Sama te vergeefs ü ondernomen
, en bovendien door het vyandtlyk

neemen van alkffkeefm en goederen
, ook buiten de Weftindifche Kom-

pagnie
, toebehoorende aan andere haare Hoop. Mom. onderdaanen,

als blykelyk by V fchip de Bril, en 'tjacht de Viskorf , ontrent Kèo
Verde, enhetGroeningerWaapen

, hier op de kuftgenoomen , welk voor-

fchreeve Groemnger JVaapen , een onbevracht en leedig fchip weezende,
gaande om degevangenen, by haargerelaxeert , naar 't vaderlandt over

te voeren, en de Weftindifche Kompagnie in geenen deele betreffende,
noch aan de voorfchreeve Engelfchen eenige dienft komende doen

,
zy ech-

ter liever hebben willen ruineeren, als des zelfs reize laaten vorderen,
gelyk de waarheit van zulks by het mafteloos en halfgefloopt fchip, noch

isijkende. VOor Kormantyn leggende, klaar confteerende \ is: zonder hier te wil-

len roeren van zoodaanige als die uit onze Landen naar Shit Thorneé
bevracht, ofte van SintThomeé naar herwaart waaren gedeftineert ,

en

by haar zyn genoomen, om ons alle negotie en toevoer aftefnyden, &
e'

lyk ze ten dien einde deeze fortreffe te water met haar Jcheepen con-

tinueel hebben getracht bejlooten te houden , en voor zoo veel in haar

was niet toegelaaten zelfs eenigkano
, of boot tot ons te moogenkoornMi

zonder daar tegens met alle ernft de grootfle vyandtfehap te betoonen,
ponder- die ooit van des Landts bitter

fte vyanden tegens der zeiver fubjetfen\
daanen.

een^e qUartieren der werelt zoude moogen zyn geexerceert : 'fweli

V Ed. dan gelieve op te neemen voor een waarachtig bericht van het

* onder- quaadt H geen ons in deeze quartieren , zvnder eenige dicJinêïie * ^
fchcdmg. jyofl'mdifche Kompagnie

, ofandere onderdaanen van den Staat , in 't al-

gemeen met verlies van veel goedt en bloedt , is aangedaan en overge-

koomen.

Zynde dan aangeweezen en vertoont in wat voege de Engelfchen den

Staat, zonder aanzien van de Weftindifche Kompagnie
, ofandere van

der zeiver onderdaanen , in haare perfbonen en goederen hebben geprofe-
ïnrvoight. queert \ en vyandtlyk beledight , zoo zullen wy V Ed. verder nictont'

vyandtfehap
houden dat zoodaanige vyandtfehap niet aüeen is gepleeght van de Royale

35£g ^fW**r^ maar ook by alle ande-

fstn'de
refoorte van Engelfchen, en fpeciaal mede by de fcheePenvan denHeere

KoTl ï°Tg Ir?,
Grootbritanie •

onder het beleidt van den femelden M*j«"
S?5t ^Holmes, de welke Kabo Verde, >tfchip de %il de jachten

denK9tum^ rübrf, en Krokodil, mitsgaders mede Hfchip Walche-
EngeSn, ™L' heeft aangetaft en verovert

, en verder alle de opdee*[
cnookby kujt bedreeve vyandtlyke acJien helpen bywoonen en bevorderen ; .

vtdenKT fi ^Mbende fchip
, nevens de fcheepen van de R<>A

ning. Kompagnie, op Kabo Kors meer dan tweehondert kanonfehooten heeft

gedaan, ten aanzien van ons allen, die hier te lande leven • zonder'drf

diergelyke vyandtfehap alleenlyk zoude zyn begaan by eenige fchcef^
door den Heer Koning van Grootbritanje , ofde Royale Kompawie ,

de?ty%
n
' zulksfeparaat \ mt Engelandt herwaart gezonden , maar ook by *lle

inzonder- andere hier vooren op de kuft , nevens ons
, negotieerende Eneelfih0 '

ook by en in >t byzonder mede by die van het fort Kormantyn : gelyk zulks 0*

fchm van de geannexeerde { bewyzen ten overvloedt is confteerende *
, dat de^eetlS

Korman- fa aldaar noch tegenwoordig voor de Royale Kompagnie is refideer^'
ïAmge. de, en het gezagh voert ,

zich in alles ais een eerfte beleider heeft f?'

*%%»de
draa&en >

€n in dïe q^l
'

lteit met Kabo.Korfche garnifoen gecaf'0'

' leert, en mede van binnen , of uit des zelfs onderhebbe?ide voorfcl
]ree

'
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ve fort te Kormantyn , de vafiigheden van Adja en Annemabo doen 166$.
fommeeren en opeïfchen , gelyk hy ook van daar , om de voorfchreeve
vafiigheden te attaqueeren , uitgemarcheert , en met de verkreegegevan-
genen en roof weder naar de zelve plaats is te rug gekeert , zoo als ik
V Ed. zidks genoeghzaam in 't breede mondeling hebbe gededuceert.
Maardewyl UEd. deeze zwaarigheit voorwendt , dat haare Hoog*

Moog. by hunne gegeve ordre fchynen te verbieden iet tegens de forten
of yaftighedcn welke de Engelfchen oorfprongkelyk hebben gebout

, of
buiten de Weftindifche Kompagnïe zyn pojfedeerende , fonderneemen

,

derhalven ons gevoelen daar over wel fpeciaal dejidereert \ , mits- £ Begeert:

gaaders wat met des zelfs onderhebbende maght r tot uitvoering van haa-
rt Hoog. Moog. bevel, offenfive j ofdefenflve

*
, ten eerften behoort te wor- t ^**wci-

den gedaan
, voornaamelyk by de apparente komfte van een confidcrable *

n

£^ee_

Engetfche vloot

e

, onder 't beleidt van den Trinfe Robert , als mede een rende-

aanzienlyk fecours tot maintenue van des Landts en Kompagnies bezit
wer te lande , zoo zullen wy, tot voldoening van V Ed. begeeren , ons

wyder eslargeren \ , en zeggen , dat die van den landtfchappe Fetu , t v'ubreU

waar onder Kabo Kors is forterende , hier te lande koomende , met die
bc

van des Kompagnies dienfte in groote onluften heb gevonden , welke , of richt aan-

fehoon toenmaals door onze voorzeide komfte in een goede vriendtfchap is {^jj^

,

ver-wij]elt , en de reduBie van Kabo Kors metgenoegen daar opgevolgt , en d'onge-

zoo heb ik nochtans den haat en afkeer tegens onze natie , zoo haaft de ^"thc
.i

c

ongelegentheit met de Engelfchen {in manieren als vooren ageerende) haar " etu cn*

daar toe aanleidinge heeft gegeven , onuitwijfelyk en als zonder einde
gevonden : want zy terfiondt op de komft der voorfchreeve Engelfchen
met de zelve zyn aange[pannen , -om den Staat cn de Kompagnïe wederom
van 'tvoorfchreevenfort te ontzetten

, gelyk door den vcrraaderfchen
daadt van ons eige gtiarnïfoen ongelukkig is gevolght : waar van zy ,

door de verzwakking der Engelfche maght , en als voor eenig fecours Wat met
duchtende

,
zich naader'handt wel hebben gelaaten eenig berou te too-

de Fclu ''cn

fien, en dienvolgende ten diverfche tyden aanzoek te doen, om ons, by Tic
S

voorval, tot de rcduflie van het voorfchreeve Kabo Kors, voUens den
gedaanen eedt

,
lang voor V Ed. komfte, niet zonder koften, aan ons op

nieu geprefteert
, wederom behulpig te w.eezen

, gelyk ook naa V Ed
arrtvemcnt daar toe aangemaant zynde , 't zelvemede niet veweivertmaar door dwang vaneenen, onder haar den meefter fpeelende , enzmi

fat, •

cH getxcujeert
, voorgevende t onzer hulpe niet te konnen niet.

aoen zonder dat de gemeldeperfoon , naar zyn amptgenoemt de^Dahy

,

jetooon hem zoo veel vs aangebonden als zelfs zon defidereren\, fonzer t*««™;
«eyotte te hebben konnen brengen

, als verklaarende met eede verplicht
weezen d Engelfchen aan Kabo Kors zoolang te zullen mainteneren

^detfeZT^ TUm^T1
* Prefenteerende daarentegens met j*S

mant ' ze
' naa d °ccupatie \ het voorfchreeven Kor- ^ Innee_

*

zuUenl
t6genS 0US °Ver de redti5iie ™n Kabo Kors in geen oppofltie

ze z>aak?mp
mH

fy
voe&m£> fihoon ook houderdt bezendingen over dee-

Men kan

zullen ve<T
Z0Uóien moogen wordengedaan , geen ander antwoordt te KaboKors

de landiToLZT d°Grde ^orfchreeve reducJie van Kabo Kors ,
daar JJ«1-h

tevens een „1 ,

m
n
^ker dorpjen , Biemba qenoemt ,

in volle branding, aantaftcn ,

^aamernochVjTdtZOHde ™cten gefeïneden ,

^Idersgeen be-^
tezenflandt L °0rdeel^r plaatze tot zulks uit te vinden zynde door gcvaJ,

Pij B
™
k

Z00<veelegewaapende Swarten, niet weinig difficil\ eni*w*<*

Vv
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1665. zal vallen, temeer als de voorfchreeve Swarten zich ter voornoemde

flaatze , door onderwys van de Engelfchen , bereed'ts zouden hebben be>

graven : en dat men overzulks geen kleen perykel zal hopen om ontrent

het uitvoeren van diergelyke zaak een groot affront te lyden : niet al-

leen tot groote disreputatie van den Staat en natie nemaar ook tot ver-

zwakking van de vloote , om het bezit van den Staat en Kompagnie,

gelyk haare Hoog. Moog. voor een oogmerk hebben , tegens alle aan- en

van buiten koomende maght , als die van den gemelden Trins Robert

,

welke wy van uuretotuure hebben te gemoet te zien , te mainteneert

naar behooren.

Waar tegens dan mede confidererende het langverwachte fecours on-

der den Kommajideur Jan van Kampen, tot bevrydinge van dekujln0

herwaartgedeftineert , voorhanden te weezen , in deeze dringende onge~

legentheden van de ongenegentheit der Naturellen, en apparente komft

der Engelfche maght , en mede of uit de beveelen en ordre van haare

Hoog. Moog. aan V Ed. gegeven , met glimp offchyn eenig fondament

zoude konnen worden gevonden om daar op tegens de Engel/chen te Kor-

mantyn te ageeren , en de zelve vaftigheit te bemaghtigen , alvooren alle

t Ernflig. drukkende zwarigheden ferieux \ overwoogen , en naar ons kleen begttf

aan haare Hoog. Moog. ordre en goede meeninge hebbende getoetft ,
ook

ingezien de weinige viclualie waar mede de vloot zich vindt verzien, eft

^optehow mze ojm0ogelykheit om de zelve, zonder zulks, te retardeeren \ en ontydifc

Outydig iet te beginnen , waar door hier naa meer ongelegentheden zouden 0°°'

nen^ofEe &en overhoornen , of ook wel op een onzeker fiil te leggen en niet te ver'

leggen , bei- richten , beide dingen zyn ,
daar, naa den uitjlagh , wel of qualyk van

oSdctwór
ak zal of kan wordengeoordeelt , zonder datevenwel te gelyk het eene ge'

pen. daan of
ytander kan worden gelaaten , maar dat van twee quaadenhet

erghjle moet worden verworpen , zoo zoude, onder correcfie , naaroiï*

a«»
7
aanvai

arm engering oordeel , wangevoelen zyn, dattaque opKabo Kors, aan-

op Kabo gezien de zelve zonder openbaar hajard van een quaade rescontre niet

ftditt?
te toe &aan • °P h°°Pe van ^e fpoedige komfle van 'tfecours onder dett

Recdcncn Kommandeur Jan van Kampen , te dilaijeeren\: niet zoozeer om zulks

raadt

1

.

0" met geconjungeerde maght te ondernemen
, aangezien wy in hoope leeven

\ uiiteftei- 't zelve alsdan zonder rescontre of difpuit zal volgen , als wel om be*

quaamer te worden , indien 't vereifchte *t zelve op andere wyze te

doen
,
en mede met eenen de komft vanTrins Robert af te wachten: te

meer
, omdat uit de vivres van den Kommandeur van Kampen de vloot

voor twee maanden zou konnen worden verzorght , binnen welke tyM

zich dezaake zonder twyffelten eenen often anderen einde met dekow
van Trins Robert zal moeten ontdoen : daar ter contrarie iet worde*'

de ondernomen, by een quaade rescontre ontrent Kabo Kors ,
devloote

van Trins Robert zich voor 'tarrivement van den Kommandenr v&*

Kampen opdoende , V Ed. onderhebbende vloot tot des zelfs defenfö'

door verlies en apparente ziekte des volks, onbequaam zou konnen^
den gemaakt ,

waar door onvermydelyk in openbaar prykel zou fta
an

:

niet alleen 'tgeen de Staat hier bezit, maar ook zulks als tot behoU^

van 't zelve aldaar noch wordt verwacht : om welke redenen
, by deko&'

fte van Trins Robert , indien des zelfs maght onze verre moghteoVeï
"

* Aanvul- treffen, tegens de zelve dan, onzes oordeels, ook nictoffenfive * f#aaf

T^cc- defenfive % zou behooren te worden gegaan
, aangezien by 't verlies ^

re*dc. de vloote niet alleen gantfeh apparent het bezit te lande ('tgeen G°*

verhoede) zoude moeten volgen , maar ook de Kommandeur van
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pen, gelyk voorheenegeroert is , het zelveprykeiloopên , die anders ,bo- 166e.
ven windt, van den toeftandt hier ontrent geadvïfeert zynde , vohens
d ordre bereedts aldaar geftelt , zich , tot ruïne van den vemeldentrins
Robert zeer hebt met V Ed. vloote zoude konnen conjungeeren.
Ondertuftchen aangaande deplaats van Kormantyn, ofdie , ingevolge Hyver-

van haare Hoog. Moog. ordre of intentie
, aangedaan ofbemaghtitht zou

fta

'

at
r
dat

mogen worden, zyn wy van opinie dat zulks wel vermagS te%fchieZZfyZcl
«Z* , fchoon t zelve niet publyk offpeciaal by de hooghgemelde haare zoum°°-
Hoog. Moog. ordre wordt geëxprefeert , en dit uit reedenen, dat haare Ü£«n,
noot. Moog. voorfchreeve ordre genoeghzaam fchynt mede te brenven cn zulks

0} der zeiver meening te weezen, aUe zoodaanige te befchaadigen en te t^dt
oeleedigen als die haare goede onderdaanen bejchaadïght en beleedight d«derHce-
zoudenmoogen hebben: ofgelyk de hooghgemelde haare Hoog. Moog. by
zeeker aanfehryven

, van dato den negentienden Augnfti des verleeden zJn &voc-
jaars, aan ons zelfs hebbengelieft te notificeren, onder andere haar fe- fiSSS
cours mede te zullen zenden , om te bekoomen redres en reparatie van de°cn.

Jjct gepaffeerde doord'Engeifchen ontrent d'eene of d'andere plaatze op
deeze kuft ondernoomen , welke reparatie niet konnende wordengevon-
den of verkreegen ontrent de plaatzen den Staat afhandiggemaakt , zoo
acht ik niet dat iemandt met goeden moedt zoude derven zeggen , dat
daarom ftilgezeeten

, ofzoodaanige reparatie niet elders zou moogen
gezocht, maar de aangewende koften van zoodaanig fecours zoude moe-
ten worden verydelt : hoewel U Ed. naar zyne gewoonelyke voorzich-
tigheit gelieve te judiceeren \ , hoe verre die van Kormantyn zich te- \.oord«fa:
gens den Staat en de Kompagnie , volgens de bewyzen aan deezen vean
nexeert, hebben verkopen

, enleftelyk ook met geene bedenkelyke reedeneldaar inne eenige zwaarigheit konnende zien, ofvinden, aangezien deEd. Moog. Heeren ter Admiraaliteit
, 'tgeenvry verder ziet dal deattaque op Kormantyn, uit authorifatie van haare Hoov. Moo? bereits

hebben believen te beveelen
,
met alleen alle weerbaare Jcheepen, zonder

onderfcheidt ofdie de Royale Kompagnie of den Koning vmbZbrl
rTZfn

6mTTTm
'
amU ^ermeefteL Tt7rute-

ZaJdT °°
k
fff

bTn reZmrd 0fd^deingezetenenvandelTaat

7ult
m
Tze

6^
quaadt van Kormantyn en l ' n

0ndernee™n> Welk t*ri«f.

de te duchten,
VM

f^j ™™der zyn-

nemabo en Adia ZvJT °nmoô k pezende dereduclievanAn-

Prefe ykZ on LtlZ *e*k haare H°°^ Moo
i' °rdre ex-

re indefenrihiüteitl
nemen

:
aa"g™ien de zelve plaatzen, om haa^

f^SlZhl^L enVlCmtm die nut het voorfchreeven Kor-f~AI^K ' f°M" konnenWden gehouden, zoo

hgevïfa!^ï¥iïiublteren * wat ontrent het zel™ Kormantyn,^
t0* met alle ^m/00men ^dre

> behoort te wordengedaan , en waar un%
M

dg Natureue?^ Hentu'» zonder eenige koften tontzien, ontrent

krygen
, 0m

* ee
?.
vef^ge paffagie zullen zoeken te obtineeren \ en ver- 1

Robert
, het dt?

* moo
S>
ebk zy > zelfs voor de komft van den Trinfe

"'

difpofttie teftei/*
°{ laate^ van zulks, gelyk het in effetfeu , aan V Ed.

te vergeefs 0p T ' ^aar ŵ 00^ andersfints van gevoelen zyn
, indien

die van den Ko
* V^°0t Van ^en gemeiden "Prins Robert

,
mitsgaaders

mmandeur van Kampen , zoude worden gewacht , en

Vv X 9

1ge-

verker-

ven.
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1665. 'tgebrek van vivres V Ed. vertrek uit deeze quartteren quaame te vor-

deren , en indien het werk van Kormantyn
, of door onwille der Swar-

ten , of om dat de voorige reeden voor infuffifant zoude moogen worden

gehouden, geen voortgangk en quaame te neemen , en dienvolgende Kabo

Kors in der minne tot onze devotie niet konden brengen , H zelve alsdan

voor 'tleft , zoo 'tbeft doenlyk zouzyn, of het onverzienfte te attaquee-

ren en te bemaghtigen.

T>it ü het geene dat ik D Ed. over den toeftant van de gelegentheit

waar in wy ons bevinden, en 'tgeen wy onzes oordeels , tot verbeete-

ring van dien , noodig achten gedaan ofgelaaten , zoude konnen mede-

deelen : met aanprefenteering van onzen gewiüigen dienft , om den zei-

ven verder naar onze geringe kennis ,
weegens 'tgeene de zelve zoude

iAanwy moogen voorneemen of doen , met goeden raadt en addrejfe \, volgen*

onzen fchuldigen plicht, tot bevordering van 'tgemeene beft , trouwefyk

te ajjifteeren , fchoon ook V Ed. befluit en voorneemen tegens ons gevoe-

len moght koomen teftryden, gelyk ons mede niet anders isbevoolen, en

overzulks, zonder mis iet meerders aantemaatigen , in }
teen en 'tander

gantfchelyk aan V Ed. geroemde voorzichtigheit zullen verblyven , otn

ontrent 'tgeen voorfchreeven zoodaanig te aifponeeren als des zelfs goe-

de raadt zal gedraagen , waar toe wy Godt willen bidden uw perfoon efi

uw byhebbende Officieren met den geeft van wysheit , beleidt en courd'

gie, ten befte van den Staat, en van alle die daarparticulier aangelegen

is , te injpireren , en tot intooming van de vermeetelheit onzer trouwe'

ïnorfpoe- looze vyanden te verkenen profpre fuccejfen i. Ondertuffchen &(d
dtgeutt- r ,

kSmflen. blyuen

in 'tWeel st. Georg g£ Ttienftwïllhe dienaar en vriendt
deMtna, deez^ea J

iijtn.^. j. YALKENBURG.
Bydeezen brief waaren eenige bewys- en betuigfehriften gevoegnt »

raakende de vyandtfehap , die d'Engelfchen tegens de Nederlanders Uit

t Attefia- kormantyn hadden gepleeght. In deeze betuighfehriften \ werdt ge-

Bcwys van meldt , hoe d'Engelfchen van Kormantyn de fterkte Adja hadden bemagh-

fchapby die "f '
c*aar vce* wreC£fcheit werdt bedreeven

: inzonderheit door den Ne-

van Kor- ger JanKabeflè, metzyne Swarten, die, 'tmet d'Engelfchen houdende,

^ty

d

" tc' hun ten dienft Honden , en, naa dat men den Hollanders het leeven had*

Hollanders toegezeit
, op hen aanvallende , acht mannen , met zes flaaven , op een

fttfun
Barbarikhe wyze ombragluen: onder anderen hadden ze een Sergeant,

1^4. een Konftapel, en een foldaat onmenfchelyk mishandeldt: den eerfte^

h« vero"

1 ^e v *n£ers en ^e neus
»
en voorts het hooft

, den tweeden neus en oore*1 »

re

C

nvan°

Ve
" en daarna ook 't hooft afgefneeden en afgehouwen ; en den derden &et

Ad
i
a - een verroeft bootsmans mes , erbermelyk om hulp fchreeuwende ,

^ert

hals afgezaaght. Ook werdt verhaalt , dat Jan Kabeflè daarna den On^'
kommys van Adja , Johannes van Heeden , met zyne handen ,

v°c

bloedig en rookende van die verfche moorden , by den mouw greep , °f
hem, gelyk den anderen, 't hooft af te liaan : doch dat het Fran^ois^
wyn, d'Overfte der Engelfchen, belette, die van Heeden naar Korman

'

tyn voerde : van waar Selwyn eerft gekoomen was om Adja te ver°^

ren. Voorts werdt betuight , hoe d'Engelfchen van Kormantyn ook .

Omrent fterkte van Annemabo hadden verovert f : daar de gemelde Jan

tT97«»
b°* met zyn' aanhang, de veroverde goederen, met verlof van Selwr;

J66*> afhaaiende ,
d'afgeftorve en begraave lichaamen der Hollanders uit d

de rukte, en de hoofden affloeg, met dewelke hy al danfende enfp^

ê
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gende naar Kormantyn keerde. Dat ook Selwyn , als daarna die van 166f.

Kabo Kors een ftilftandt van waapenen voor vierentwintig uuren ver- Omrent

zochten» dat affloeg, zeggende dat in dien tydt van vierentwintig uuren
KaboKorï4

te groote verandering zou konnen ontdaan ; dat hy ook aan Pauïus Mor-
gendal, Vaandrigh van de Hollandtfche foldaaten , die den ftilftandt

verzocht
, met eigen monde verklaarde , dat hy defterkte van Kabo

Kors moft hebben , al zoude alles fonderjle boven keeren : en , dat hy
daar toe laft van den Koning van Engelandt hadt bekoomen. Dat Sel-
wyn zich te dier tydt ontrent het ftelfen der bateryen , het planten van
1 gefchut , en 't oprechten van des Konings vlagge , als Opperhooft droeg

,

en de verdraghpunten , daar die fterkte op overging , zelfs inftelde en
allercerft onderteekende. Ook liet de Generaal Valkenburg den Heere
<k Ruiter het affchrift van de verdraghpunten , met die van Kabo Kors

geflooten * , en van den brief daar men de fterkte van Adja mee opeifch- * u Maj.

te
t» ter handt ftellen: het eerfte door Francois Selwyn , Jofef Kubit,

\

6

tt'Juttt
Pieter Bony , en Karei Talbot , en het tweede door Selwyn en Kubit u *4 .

onderteekent. De gemelde getuigennTen werden door Johan van Hee-
den, Jakob Bronkhorft ,

JanBailliuw, en Paulus Morgendal, in 'tbyzyn

van den Kommys Samuel Smit, den Fiskaal Pieter Baut , en van An-
dries Korneliszoon Vertoolen , onderteekent f ; en daarna ten over- 1 14/*»*

ftaan van den Generaal Valkenburg , en de Raaden over de Noordtkuft van * 17 Jan'

Afrika , te weeten , den Opperkommys Wilree , en den Fiskaal Baut , met

eede beveftight. Ter zeiver tydt liet de Viceadmiraal de Ruiter den gant- De Ruiter

fchen Krygsraadt op nieu aan zyn boordt roepen : daar alles rypelyk werdt
Krygswadi

overwoogen , en eenparig verftaan , dat men , naadien Prins Robert met beriuken

zyne vloot van achtien fcheenen alle uure werdt verwacht , voor eerft ^00^111
geen landing zou doen, nocht eenige fterkten aantaften. Want men was noch geen

beducht , dat men , landende , de Hollandtfche vloot van te veel bequaam l^}gul

volk zou ontblooten, en dat dan Prins Robert de Hollanders met teveel
voordeel zou konnen aantaften. Ook was in 'tleftefchryvenvandeHee- V**t*\ti

ren Raaden ter Admiraaiiteit aan de Ruiter bevoolen , dat hy de vloot
geftaadig in goeden ftaat \ en ordre zou houden

, omeennaaderevyandt- -I-
t»goedt

jyke ontmoetinge
f te konnen uitftaan. Men belloot dan zich tegens de

PfR
u

e
"^

rei
komfte van dengemelden Prins en zyne vloot wel te bereiden, en alles MaTzich
klaar te maaken

, om hem t'hooft te bieden. Tot dien einde werdt goedt-
bcrcidc

P
tc-

gevonden dat men de vloot in goede ordre beooften het Kafteel del
83™°'

Mina zou leggen
, om zich daarvoor eerft verweerender wyze I font- S°™?' rhouden tot aat men rechte kennis van de vyandtlykc maght zoukry-

*

gen, en dan naader befluit neemen. Hier zou men de vloot in zulk een 0rdrctoc
ordre plaatzen, dat het kafteel voor de vloot over op d'Engelfchen met dien einde

^yn gefchut zou konnen fchieten. De Viceadmiraal Meppel zou debo-
be™£-

ventte naar de Weft leggen, met de Kapiteinen Pomp en tHoen. Daar-
na zou de Viceadmiraal de Ruiter zyne plaats kort beooften van Mep-
pei hebben

: de Schoutbynacht van Nes zou achter de Ruiter leggen ; de

bvTaTu
r de Wlldtéchter den Schoutbynacht van Nes; de Schout-

achter H u
akswandt acht€* de wildt 5 en de Schoutbynacht van der Zaan

ven D
"a

f
akswandt

: doch zoo dat ze uit elkanders gefchut zouden bly-

Adriaan,v5
attCn onder de Kapiteinen Sweers , Jan van Nes Hennk

de vloot 11^ i
n Jakob Swarï, zouden met hun vieren recht beweften

quaamen
S
?, ^ Wordcn

> e« als de vyanden met branders daar op af-

naardat i met fchietcn
( het *J onder zeil of ten

*
le
f
ggende >

cie gelegentheit des tydts zou medebrengen) poogen af te wen-

W 3
dcn
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1665. den en af te weeren. Ook werdt beflooten twee brandtfcheepen klaar te

totrwce"
maakcn

'
en daar toe 'tjacht de Neptunus, de Wcftindifche Kompagnie

brandt- toebehoorende
,
en 't Engelfch fchip de Martha

, onlangs aangehaalt , te

ktrT
gebmiken; omdc zclvc, in gevalle van gevecht , tot afbreuk der En-

maaken. gelichen te befteeden. Korts daarna zondt de Heer de Ruiter eenige floc-

JüvST
p€n na

f *
die den Generaal Valkenburg

, met den Opperkoop-
kenburg man den Fiskaal, en andere Bevelhebbers, van 't kafteel afhaalden,

Ruiters
«en onder t lollen van 'tgefchut aan zyn boordt braghten, daar ze met

boordt. cl Opperhoofden der vloote het middaghmaal hielden , en van zaaken fptaa-

ï
jan. Ken

,
die tot welftandt van 't gemeen ftrekten. Hy voer teeens den avondt

Alle, $ ' naar lan
j.l'

e
lVY

erdt in 'taffcheidt met negen fchooten vereert,

wordt tot
rc™Yl m<

l
n dEngclfchc zeemaght nu daagelyks te gemoet zagh, was

tegenweer men drok doende
,
om alles tot tegenweer te bereiden Al de Timmer-

verva^gt.
Juiden werden tewerk geftelc om de brandtfcheepen toe te maaken. Vc
Ruiters fchip, en meer andere fcheepen, werden gekrengt en inderyl
fchoongemaakt

,
om te beter te zeilen , en flaghvaardig te zyn Mc»

haalde het meefte gefchut uit de twee Engehche fcheepen de Viclorie
en de Martha, en verdeelde die op de vloot: ook verzagh zich elk van

/o3c
waater

-
Het Opperhooft der Engelfchen te Kormantyn, Francois Sd-

van Kor- wyn
,
verzocht te deezer tydt met een' briefaan den Heer de Ruiter , dat

^yd'Engelfche gevangenen, op 'tkafteel van Takorary bekoomen, elf.

darmen of zoo anderen melden dertien in getal, zoude ontflaan , en gedooget*

fcSan dat hy ze ?ou laaten afliaalen. Doch de Ruiter , weetende hoe hardtM
Takorary wyn met de Hollandtfche gevangenen hadt gehandelt, fchreef hem tot

antwoordt
,
dat hy die gevangenen niet by verdragh , maar ftormender

•Tweikde j
dt verkreegen: en dat men geen recht hadt om hem die zoo af

Ruiter af-
te vorderen. Hy floeg dan zyn verzoek af , en verftondt dat men iö

lo 'jan ,

e
,

ZCn ftandt der zaaken noch voor ecrft geen van die Engelfchen moft
• loslaaten, veel min naar Kormantyn laaten gaan. Ten zelvcn daage ftel-

de hy met zyn Krygsraadt eenen Tymen Symenszoon Rot Luitenant
van Kapitein Swart, totKommandeur op het brandfehip den Neptunus

,

en Jakob Jakobszoon yan Hoorn , Oudt Luitenant by den Viceadmiraal

£K; rl^Tu™ °P lletbra«d^ipde Martha. OokweS be-
looft dat de Bevelhebbers en matroozenopde branders dubblc eaadjezouden gemeten; als ookhet recht der loongelden bvd^
Adm^^^^^^f^t^ 9^^^' en a»derefcheepen, geft*

vo1k°
fthct n^vMr °fdC

,
dC Rufr

'
mct goedtvinden van den Krygsraadt,

t0tW"* 33,1 te ledigen, dat ze, lït d'En-

«.dienmeS f
ilcnenm gevecht raakende , een vrye plondering zouden hebben:

doch onder beding, dat het gevecht eerft zou moeteen gedaanzyn, *men zou moogen pionderen
: dewyl het ras en heevig pionderen wek*

tot
:

poot onheil ja tot verlies van veroverde en eigPfcheepen , ^
geftrekt. Dit heeft men met aanplakkingvan briefkens op de ftuurpl^

-

ten van ieder fchip aan al 'tvolk bekent gemaakt. Ook werdt den Be-

velhebberen bevoolen
, dat ze in zulke gelegentheeden de fterke drank

m goede bewaanng zouden neemen
, of, die niet rnaghtig konnen^

Kaarder
worden

,
de vaateniden bodem inflaan , en uit laaten loopen : om d'o^'

?a ?C "^edronkenfehap ontftaat, voor tekoomen. Voort werft
b«-

-deoSghJaft dateik Kapitein op t fchip dat hy in 't gevecht byftaan moft, *f
-udedra. hebben te paffen: en datdeSchoutbynachtendeKommandeurdeWi^'

200 haaft als ze zien zouden dat de vlaggen te fel, of boven hu" sti
'

met Prins

Robertin
,

gevecht

mogt raa-

ien.

XOf8 21
lan.

X



L. ADMIRAAL DE RUITER. 343

rnoogen , werden bevochten, dan de zelve, of iemant anders die den 1665"»

meeften noodt zou hebben , getrouwelyk zouden te hulp koomen , zon-
der eikanderen om eenige reden te verlaaten : op de pecnen en ftraffèn

by hunne Hoog. Moog. daar op geftelt : ten laatften , dat ook niemant
zich 20U vervorderen aan boordt te klampen , voor dat men den vyandt
eerft met fchieten zou hebben gematteert : en dat dan de twee Op-
perhoofden

, de Ruiter en Meppel , een Prinfewimpel onder de vlagh
van booven zouden laaten waaijen , tot een teeken dat yder zyn beft
Zou doen om tabboordeeren. In deezen {tandt der zaaken toonden zich Hctvolk

dematroozen en foldaaten, die, in dit fmoorhcet en ongezondt geweft
, f"to

y

t

1^
Zoo dicht onder de Linie gelegen ,

op de gantfche vloot , tot verwonde- wondcring

ring toe , kloek en gezondt waaren , ten hooghften wel gemoedt , é^
e

v
g
0
e

1

zondc

°m d'Engelfchen , onder Prins Robert, metalluinnemaghtteverwach- moedt,

ten> en onder d'oogen te zien: daar de hoop van 't beloofde loon veel

toe hielp. Om te beter te konnen uithouden , en de lyftoght te ftrek-

ken
, werdt ook goedtgevonden , dat men voortaan aan ieder man ,

vaa- wordt aan

rende op de vloot , niet meer dan drie en een half pondt broodt ter week ieder man

Zou laaten uitweegen : maar dat men dat gekorte half pondt broodt met
e

™J*\cs

geldt of broodt, naar tydts geleegentheit , zou betaalen. Doch ter zei- wcekver-

Ver tydt f heeft de Generaal Valkenburg tachtig zakken gort , en hon- m"d

"l\

derdt zakken boonen , aan de vloot overgedaan ; op dat ze te beter zou | zei*».

konnen beftaan. Korts daarna kreegh men bericht , dat men tuflehen

Battrou en Takorary een vremdt zeil hadt gezien, 'twelk men ver- DeRuüct

moedde een Engelfch fchip te zyn , en werdt daar op goedt gevonden , ^fchcepen

zesfeheepen, onder van der Zaan, Zweers, Swart, Henrik Adriaans- af, om op

zoon, Jan van Nes en Pomp, af te zenden, met laft, dat ze wel ver- koomende
fpreidt zouden kruiflen , eenige weftwaart drie of vier mylen van de vlag- fcheepen

ge , en van daar anderhalf myl t'zeewaart in , en twee fregatten dwars kXte
tdc

van de vloot , twee of drie mylen in zee : hun bevelende alle aankoo- kruiflen.

mende fcheepen , die ze kruiflende moghten ontmoeten
,
by de vlag te

17 lM*

brengen
, maar eenige merkelyke vlootcn ziende dan zouden ze ter-

ftondtnaar de vlag keeren. Doch indien ze de komftvan Prins Robert

,

met zyne vloot
, konden bemerken , dan moften ze , voorloopende , fein

van onraadt doen
, met alle giaazen een fchoot te fchieten. Ook moften

ze niet langer van de vlag blyven dan tot den volgenden dagh , tegens
den avondt. Dit werdt achtervolght , zonder dat de kruiflènde fcheepen
iet vernaamen. Dies quaamen ze 's anderendaaghs weer te rug. Toen
beval de Ruiter den Kommandeur de Wildt , met Kapitein Hendrik
Adnaanszoon, drie of vier mylen in 'tzuidtweften te kruiflen, en den
Schoutbynacht Haakswant, met Kapitein 't Hoen, drie ofvier mylen dwars
van de ree, en zoo naar Kabo Kors , om goede opzicht op alleaankoo-
mende fcheepen te neemen. Ter zeiver tydt ging ook het jacht d'Een-

TWJE »
dat de Weftindifchc Kompagnie toebehoorde , van 't kafteel

JelMina onder zeil, om in zee op d'Ëngelfchc vloot, onder Prins Ro
Kompagnie toebehoorde

berr r
~""^ L **•**! 111 zee op d'Engelfche vloot, onaer rm» *w

iet
'
ot

°P de Hollandtfche, onder van Kampen, te kruiflen, en, daar

met a\
Ve

ï
neemende

' °P het fpoediehftc te rug; te keeren. Naa dat de Wildt

eekoomef
er€

;.
fcheePen , zonder iet op te doen , weêr by de vlagh was

en ïZh c ' de Hcer de Ruiter de Kapiteinen Sweers, Jan van Nes,

Schoutbvnn^ ' °P êclY^ wyzc kruiflen ; en daarna werdt ook de

^S^S^-^^ met den Kapitein Pomp, op de brandt-

3 1 J*n,

3 Fek*

w7lïWaa7tT
Cn: metlaft

'
datze nict vcrdet dan C£

-

n myl
-

WeC °^rie

wars Va& de reede zouden zeilen doch niet buiten 't ge-

zicht,
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i66$. zicht. Dan 'twas vergeefs gekruift en gewacht op Prins Roberts komft;

b«t°t<f hi
want zyn rcizC ging niet V°°rt

:

llCt z
y ^at men daar nu zekerneit na(^tbe

*

naarGufnea koomeii van de Ruiters toghtnaarGuinea, en vreesde dat hy te laat zou

Ji

tgc" Zoomen om veel te verrichten ; ofdat men die fcheepen van noode hadt om
aa c

' de groote zeevloot
, die men in Engelandt toerufte , te verfterken. D 311

hoe 't zy , 't is zeker , dat men noch voor de winter des verleden jaars de

waaren en behoeften , tot de Guincefche reize noodig, uit de fcheepen»

die men met Prins Robert derwaart zou zenden, hadt beginnen t'ontlaa-

den , en dat men die fcheepen desgelyks ten oorlog toeruftte. Doch de Rui'

ter , die in Afrika niet kon weeten wat in Europa gefchiedde , hadt evenwel

reden om op zyne hoede te zyn , en de meening, oftyding, dat Prins Ro-

bert zou koomen, deedt noch zoo veelfchaade, al bleefhy achter, dtf

men , met op hem te wachten , twee ofdrie weeken tydts fpilde ,
zonde*

iet t'onderneemen of te verrichten. Ondertuflchen verminderde de lyftognt

der vloote , en de Ruiter begoft het wachten zoo te verdrieten , dat hy del1

fla'v'met
tvveec*cn van Februarius men d'Opperhoofden van den Krygsraadt aan

den Gene- landt voer, en den Generaal Valkenburg, die ziekelyk was ,
vertoon-

raai Valken-
, hoe de tydt vaft vruchteloos verliep , en dat men niet langer

"Trek. kon leggen, zonder iet te doen. De Generaal bleef by zyn oude mee-

ning, en beweerde dat het ongeraaden wasKabo Kors aan te taften: °P

nieu vertoonende, dat men daar niet kon landen dan dicht onder 'tka-

ftcel, en met het hooghfte gevaar, wegens de branding van de zee: dat

ook de landingplaats door de Fetufche Negers , wei drie- of vierduizend*

fterk , was bezet : dat ze daar kanoos vol zandt , en drie dwarsfchantfèn , °*

afgravingen van wallen , bovenden anderen hadden, daar ze welgew aa
'

pent achterlagen, meteen va ft voorneemen om d'Engelfchen te befcher
'

men. Derhaiven verftondt hy dat men 't geluk op Kormantyn moft ver-

hSddL zoeken - De Negers of Swarten vati 'cKoningkryk Fantyn , daar Ko*'

mccdeNc- mantyn, gclyk voorheenen gemelde is , onder behoort, hadden, eenige

EmT daagcn geleedenf, den Generaal Valkenburg aangebooden , datze den

z" bciövcn Hollanders de fterkten van Adja , Annemabo , cn zelfs Kormantyn ,
zoU'

dcrstfbe
0
-'

dcn laatCn winncn
'
zor|der daar iet tegens te doen: dat ze hun niet al-

günftigen. lccn vry 20uden laaien landen
, maar hen ook met water en de vruch-

t»»«*s ten van hun landt verzien, en den toeleg in alles be<runftiKen:
doch

Maat lier voor eifchten ze vyfhonderdt en vyftig benden coudts , of in &°{
'

voorver 7? \ f *dt eene"VTertigduizendt twee~hondert en vyftig gulden-

goudts. gclyk de Heer de Ruiter eenigzins bezwaart was om Kormantyn aan

te taften, dcwyl dat in zyn'laft en berichtfehrift niet klaar ftondt in%c'

drukt, zoo maakte de Generaal Valkenburg ook zvvaarigheit om z°°

mwderm Zwot fomme geklts uit te fchieten. Dan nu verftondt men dat

linnen hun ciich verminderden , en dat de Braffo , of Overfte, met de Kab°'

"JjiJr ^r0S of Hooftluiden en Raaden van Fantyn , de gunft en hulpe ^
Fantynfche Negers tot den gemelden toeleg voor tweehonderdt en vftf
benden goudts toezeiden, dat's in Hollandtfche muntc achtienduiz

ertdC

zevenhonderdt en vyftig gulden : doch daar quaamen zoo veel ko^
11

daa?ovei
ng bï >

dar allcs ontrent vierentwintigduizendt gulden zou beloopefl'
V°

aan de Rui- Generaal Valkenburg zondt den Fiskaal Baut en den Kommys $n
le

^yver_
aan de Ruiters boordt

, om hem den eifch en d'aanbieding der

ftaatdat tynfche Negers te kennen te geven , en zyn goedtdunken te verft^*
1 '

Kng de'r
Tocn Iict d? Viccadmiraal de Ruiter den Krygsraadt by een koomen

*anty0fche verftaan werdt , dat men d'aanbieding der Nesers zou aanneemen.

aJmcemei 20ndt drie Gemaghtigden naar landt, om denGeneraai Valkenburg^
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tedienen, datde Ruiter en zyn Krygsraadt , 200 veel hun aanging, had- 166ft

dengoedtgevonden, dat men, op die aanbieding, met de Negers 'tver-
dragh der vriendtfchap zou fluiten. Daar op werdt men 't , op den gemel-
den voet , haaft met hun eens : want men oordeelde , dat men, zonder met
dees Negers van Fantyn in vriendtfchap te (taan , geen volk ontrent Kor-
rnantynzou konnen landen, veel min water haaien, of eenigen aanval
doen op 'tkafteel. De Heer de Ruiter verftondt en befloot nu met zyn' En befluit

%gsraadt, dat men op Kormantyn zou los gaan: dewyl d'Engelfchen ^7^"
van dat kafteel de Hollandtfche Weftindifche Kompagnie meer hadden ften.

befchadight, dan alle d'Engclfche fcheepen (die men, volgens den laft
4febrt

der Heeren Staaten , en van de Raaden ter Admiraaliteit, moght ver-
overen

) met eikanderen. Men quam te eer tot dit befluit , om dat het
ongeraaden was dat 's Landts vloot daar langer vrugteloos zou blyven
kggen

, of zonder iet meer te verrichten van de kuft fcheiden : want
men zoude by gebrek van lyftoght haaft moeten vertrekken: te meer,
°m dat nu verfcheide fcheepen een deel van hunne patagie of kooklpy*
2e

, die door de grootc hitte bedorven was , over boordt moften werpen.
Op dat befluit werdt het beloofde goudc aan de Negers van Fantyn be-

taalt. Hier tegen leverden ze eenige perfoonen van aanzien uit de hun-
nen aan den Generaal Valkcnburgh , en aan de Ruiter , tot gyzelaars
en verzekerpanden van hunne trouw. Toen werdt ten zeiven daagevaft- Ordregc-

geftelt, dat de Schoutbynacht van der Zaan, endeKapiteinen Sweers
, {^°pdc

'tHoen, Jan van Nes, Swart, enduBois, de matroozen zouden aan- den aanihg

voeren; doch dat van der Zaan het opperbevel over 't zeevolk , en Graaf °P Kor_

Johan van Hoorne over de foldaaten zou hebben. Tegens den avondt quaa- fIH'.

men de Kapiteinen Sweers, van Nes, en Swart, weêrby de vloot, ver- Bcvclh«*>-

haalende
,
dat ze al boven Takorary waaren geweeft , zonder vriendt Sgh?

pdcn'

of vyandt te verneemen. Den volgenden dagh beriep de Viceadmiraal de
Ruiter al d'Opperhoofden en Kapiteinen aan zyn boordt , hun beveelende t

dat mende matroozen en foldaaten, tot den toght gefchikt , ontrent ne-
genhonderdt ofduizendt in getal, behalven eenige vrywilligen, op de fchee*
pen zou aantekenen

, met laft , dat ze hun geweer zouden klaar maaken

,

en houden. Daarna voer hy met den Viceadmiraal Meppel, en den Schout- De Ruiter

bynacht van Nes
,
aan landt , om by den Generaal Valkenburg te vernee-

aau

men of allesgereedtenbefteldt was, dattot denaanflagh diende : inzon-- vT-
derheit aangaande de Negers van de Mina enMaureé, die de Hollanders t^T
^^l^^-T^' Hi« *«dt allesmcidenGenera^^
kenburgopnieuoyerleidt, envanalwat ontrent den aanflaghte betrach-
ten tondt gefprooken Daarna nam men affcheidt van elkandere , en 't ka-
iteei gat de Ruiter vyf cerfchooten, waar op uit zyn fcliip met drie werdt

vITa n Y
olSenden daSh werden de lefte beveelen tot uitvoering

dnnrTT ,

gh gegeven: men gaf toen laft , dat de handtgranaatcn

ftorm\L P j ° busfchietcrs 20Uden worden geworpen : en dat de

ftoolen i

S matroozen zouden worden aangebraght, die met pi-

meene ft

houweïs den eerften aanval zouden doen : daar dan d'alge-

middagh
2011 volS€n - Hicr °P Ring de vloot noch vroeg voorden De vloot

fcheepTn
°n
v
der Z/lU maar men lietdebehoeftfluit, met de twee brandt-

kenbumbCvT,
deMina, tot nader ordre

, leggen. De Generaal Val-

aan de Ruiter. k
n
°PPcrkommyzen Gageldonk en Smit

,
dat ze zich

zelfchappen P
dt 20uden begeven , om hem op den toght teverge-

vallen met h»
,°ntrenc zaaken, die ontrent de Negers moghten voor-

VII Rn l
cht en raadt te dienen; dewyl ze, in dit geweft lang

"
oe*' Xx ver-



gens het

itrandt.
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1665. verkeert hebbende , wiften hoe men met dit volk moft handelen. De

windt was toen Wefttenzuiden , en de Ruiter met de vloot langs de wal

loopende , zeilde eerft voorby Kabo Kors , en de Deenfche fterkte Fre-

driksburg, op den bergMonfro gedicht. Dus quam hy ontrent den mid-

dagh voorMoureé, of 't kafteel Naflau , dat noch Hollandtfch was ,
en

hem met elf eerfchooten begroette , daar hy met zeven op antwoordde.

Naa denmiddagh raakte de vloot ontrent Adja, en Asjan of Anchiang,

tot byde fterkte van Anncmabo: van waar eenige fchooten op de vloot

werden gedaan , die ook ettelyke koegels liet overwaaijen , zonder veel

A
Ko™ by fchaade te lyden , of te doen. 'S avondts ten vier of vyf uuren quam de

tenankcr° vloot niet ver van Annemabo ten anker , ontrent een kleen half myl

Een fluit- van Kormantyn. Een fluitfehip , weleer door d'Engelfchen van de Hollan-

K^mamyn ^ers genoomen » dat voor Kormantyn lagh , genoemt de Maaght van

legende, Enkhuizen, ziende de Hollanders koomen
, kapte zyn anker , en zette

het tegens het ftrandt , daar 't met 'er haaft aan ftukken ftiet , en vol

waaterliep. Toen beval de Heer de Ruiter zyne Bevelhebbers en Kapi-

teinen, dat ze 'tvolk gereedt zouden houden om met den dagh te lafl-

Menver- den. De Negers van Fantyn hadden den Generaal Valkenburg verzc
'

fdn
m
yJdT kert » ^at ze °P ^e geflechte fterkte van Adja een Prinfevlagh zouden

Fantynfche ftellen , tot een fein en teeken dat ze gereedt waaren om de landing te

Ncgers
' begunftigen. Maar men vernam hier geen Prinfevlag , noch ook geen

Negers aan 't ftrandt. Doch de Neger , die als gyzelaar op de Ruiten

fchip was , beloofde hem , dat de Fantynfche Negers in d'aanftaande nacht

7 Febr. zouden koomen. Dogh daar quam niemant. Des anderendaaghs 's mot'

Dan echter gens zagh men noch geen Prinfevlag ter beftemde plaatze. Men wacht*

waanden.
011

te tot acnt uuren > en befloot toen te landen
;
op hoopc dat men onder-

tuiTchen de gemelde vlag zou oprechten. Ter zeiver uurequaamen Wei

vyfhondert kanoos met twaalfhondert gewaapende Negers van de Mm3

en Moureé , tot hulpe van de vlootelingen. Daar op werden de matroo-

zen en foldaaten , ontrent negenhondert of duizendt mannen, metboots

en floepen naar landt gevoert , gevolght van de Negers. Maar terwyl men
naar landt roeide zagh men eenige gewaapende Negers t'zaamen trek-

ken , met hunne vaandeltjes , die geen vrienden fcheenen te zyn , en geen

fchènbatn
fein deeden

- K°rts daar aan lieten d'Engelfchen de fterkte van Annentf-

Annemabo bo met boskruidt ten deele in de locht fpringen , en weeken naar Kof-
fpnngcn. mantyn. Eenigen melden dat ze een ftuk londts by 'tbuskruidt hadden

geleidt, met meening dat het, laaterby 't kruidt koomende , 't zelve z°u

aanfteeken, als de Hollanders , daar binnen koomende , zouden trachten

te pionderen , om hen door dat middel met eenen flagh te verdelgen-

Maar het fprong te vroeg. Dat opfpringen van Annemabo gaf den Ho1
'

landers eenigen moedt, die daar op voort roeiden. Maar voor Adja (da

^
men in een kleenebaay of inham meende te landen) koomende, vond

men fterke tegenweer. Eenige Fantynfche Negers, die van 't verdrag^

met de Hollanders geflooten , geen kennis hadden , of die men tot n^

aanneemen van 't zelve noch niet hadt konnen beweegen , en daar
°n

der die 't verwierpen , of die 'tmet d'Engelfchen hielden
,

laagen 7
^De landing meenighte (meer dan tweeduizendt in getal) achter de klippen en v$>

1

mantyn te » °ok achter hunne gevulde kanoos enopgeworpeborftweeringen v

^
door de te- borgen : van waar ze geduurig en fel, met twee ftukken, en veel &\&c

s

e

,

rd

e

c

n

r

ketten, op de Hollanders vuur gaven. Het kafteel van Kormantyn ip*

hindeïin""
^c ^esgelyks met ge ĉnut °P ^e D00ts en floepen. Twee mannen vvef

gen, beïet. in de Ruiters boot gequetft , twee kanoos inden grondt ,
enee,1

,^0oft
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't hooft afgefchooten. Eenige Negers van de Mina en Mourec raakten 166

f

t

noch met hunne kanoos aan landt
, begaven zich naar de gefpronge fterk-

te van Annemabo , en pionderden 't weinige dat ze daar vonden. D'En-
gclfche vlag met de ftok , die noch over endt ftondt , haalden ze af*

kraghten ze aan de Ruiters boordt , en vereerdenzc hem , tot een teken
van hunne gedienftigheit. Ter zeiver tydt was de zee zeer hoog , en
ichoot zoo hardt op de wal aan , dat het onmoogelyk fcheen het volk
roet hun geweer behoorlyk aan landt te zetten. De Ruiter zondt den Vi-
ceadmiraal Meppel endenSchoutbynacht van Nes derwaart, om te zien
hoe de zaaken (tonden : maar zy oordeelden , met de Kapiteinen die in
de floepen waaren , dat men niet zou konnen landen , dan met het uiter-
ste gevaar. Men moft dan al vechtende , onverrichter zaake , weêrnaar
boordt keeren. Dit ongelukkig begin ontftelde de Ruiter niet weinig: DeRuiter

hy meende dat de Fantynfche Negers hem en den Generaal Valkenburg £ Famyn-
roeineedighlyk hadden bedroogen . en liet zyn wedervaaren aan Val- fchc Neger»

kenburg met een' brief weeten: ook werden de Fantynfche gyzclaars op f'57wun~
Zyn fchip, en daarna ook op de Mina, in boeijens gcleit. Men was met delen,

reeden bekommert : want men hadt met menfehen te doen die in dit

goudtryk geweft zoo goudtgierig waaren , dat cenigen hunne eigen kin-

ders wel tot verzeekering van eenig verbondt in gyzeling zouden over-

leveren, en als een ander hun iet meer uitloofde , niet veel zwaarigheit

zouden maaken om 't verbondt te breeken , al willen ze dat men hun- -

ne kinders zou ophangen. Terwyl men op de vloot in onzekerheit

was, nietweetende hoe men 't met de Negers , en wat men aan hun had-
de, qüam'er een Neger, genoemt Antony , meteen kano aan de Ruiters
boordt, door den BrafFo of Overfte der Fantynfche Negers afgezonden : H„non-
zeggende

,
dat de Hollanders te vroegh hadden zoeken te landen , dat fchu,dt

« en

ze naa 't beloofde teeken of fein moften hebben gewacht: dat de Fan- KT***
tynen ter beftemder tydt niet konden vaardig zyn , om datze met eeni-
ge Kabofccros

,
ontrent Kormantyn , noch niet konden overeenkoomen

:

datze noch eenig goudtaan hun moften uitdeden. Voorts beloofde hy
met cede naar 'slandts wvze, met eenige droppelen waters in zyn ooeen
te laaten vallen, dat ze den volgenden dagh hun woordt zouden hou-
den. In den avondt quam noch een voornaam Neger met de zelve boodt-
Icnap byde Ruiter, ter middernacht twee anderen , die ten vier uurennoch eens quaamen. Zy zeiden, dat ze 's morgens goedts tydts metdePnnfevlagh op de zeekant zouden verfchynen ï datllreedts^enToedt
getal tantynen by Annemabo waaren, met hondert musketten en veel
allagaijen: dat men zich dcrhalven op hunne vrindtfehap moKht veriaa-
ren

:
dat men zich verzeekert moght houden van hunne trou : dat de Ne-

Fafti' ?? g
r
n tCgCns hen waaren en °P hen fehooten

,
nu anderen

ait hadden ontfangen, en zich ftil zouden houden , of hen helpen: dat

wa*
met wciniê vyandtlyke Negers, daar Jan Kabefte 't hooft van

feéros i

e
j
ted°en

'
oftc %^n hebben. Ook verzochten de Kabo-

D°ch m c ï

tIg benden
'

of acht merk goudts , tot een vereering.

met ZvJk ê n vyfcicn benden , of vier mark : en de Ruiter befloot ,
Me* bc-

met 7vn' K . j ) ui vicl maiis.: cnucivw"v -
fluit a

den aanfla

7

gSrfdt
' (die hï in 'tmiddeder nacht liet by een koomen)

aanfla

d

g

en

ingezeilt om
rvattcn

> oordeclende, dat men te ver met hun was te hervat,

winnen Men/V^11 tcvaaren, en dat men iet moft waagen ,
zou men^

naame FantvnÜ xT°°
k

' tot verzeekering van hunne trou
,
noch drie voor-

Onder de QvyJ e&ers > als gyzelaars, aan de Ruiters boordt gebraght.
ëyzeiaars was een broeder van den Koning of 't Opperhooft

,

Xx 2. en
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1665. en des Konings zoonken , een jongen van zes of zeven jaaren. DeMyn-

fche Negers werden 'savondts over de Hollandtfche fcheepen verdeelt,

• daar zy dien nacht bleeven : maar die van Moureé voeren met hunne
kanoos naar huis , met voorneemen om weer vroeg by de vloot te

%Febr. koomen. Des morgens, den achtften van Februarius , voorden daage,
toen 'er een luchjen uit het landt woey, beriep de Ruiter alle de Opper-
hoofden en Kapiteinen weer aan zyn boordt , om alles te bezorgen wat

d?or
d

de
t0t dcn aanflaSh diende. Hy beval den Schoutbynacht van der Zaan,

Ruhcraan als Kornel en Opperhooft over de matroozen die landen zouden ,
met

van der zyn wys en voorzichtig beleidt den aanflagh op Kormantyn uit te voe-

dcTc

n

KapT-'
rcn

>
cntot dien eindc goedtverftandt met Graaf Johan van Hoorne, als

teinenge- Overfte der foldaaten , en met d'andere hem bygevoegde Scheepskapi-
S
TjU teinen te houden

:
met verderen laft , dat indien hy , van der Zaan ,

in
y
t gevecht quaame te fneuvelen , hem dan de Kapitein Ifaak Sweers

in 't Opperbevel over de matroozen zou naavolgen : en dat by aflyvig*

heit van Sweers 't gebiedt zou koomen op den Kapitein Covert 't Hoen

;

en van 't Hoen op den Kapitein Jan van Nes ; en zoo voort op d'andere

Opperhoofden. Ook werdt aan al de genoemde Kapiteinen belaft: , dat

zoo wanneer ze in d'uitvoering van dit werk eenige merkelyke mag^
van vreemde fcheepen zouden verncemen, zy dan aanftondts met goe-

de ordre zouden zien af te trekken , en naar boordt te koomen. V'lt

. zagh op de vloot van Prins Robert
; op dat de Hollandtfche fcheepen

t'zyner aankom fte al hun volk byeenmoghten hebben om hem 't hooft

te bieden. Daarna liet men 'tgebedt doen, en de kok fchafte tydigtyk

JSSi?
om 'tvolk kracht en moedt te gevén. Met dendagh werden de m'atroo-

floepenen zen en foldaaten in floepen en boots gefcheept , die by 'tfchip van de

fchecpf"
Ruiter verzaamelden, en van daar ingoede ordre naar Annemabo roei-

s Fc'br. den. Ook lieten de Fantynfche Negers een Prinflèvlagh , het beloofde
fein, van'tgefpronge kafteel waaijen. De gemelde Negers' hadden zich
derwaart begeeven om noch iet te pionderen , en de Mourecfche Negers,
die deezen morgen weer van Moureé waaren gekoomen

, daar alreê poft
genoomen: daar zich de Negers van de Mina, die met de Hollandtfche
matroozen en foldaaten quaamen , ook by voegden : want die wiften met

- hunne kanoos veel vaardiger door de barningen aan landt te koomen,

n i a A
™lla"ders m

f lumne ^ots en floepen. Daar op volgdedelan-
Deia„dulg ding die wel in goedeordre gefchiedde

, maar met het uiterfte gevaar,
met sroot

tuilchen twee klippen
, daar de zee zoo over brandde, dat hetaW6-

gevaar. Jykwas te zien; ja 'tfcheen gefchaapen dat'er niet een floep geheelV
zyn afgekoomen. Sloepen en boots werden door de harde ftorting&
zeeingrooteonorde, hol over bol, onder eikanderen gefmecten. E* fli

'

ge raakten vol waater, andere in den grondt. De floep der Weftindif<*
c

Kompagnie , door den Generaal Valkenburg van de Mina gezonden,
quam eerlt aan landt, en werdt met eenen dwars tegens 't landt vol W^'
ter, en voorts de kiel uit en ftukkengeflaagen. Al't ander vaartuig ft°

ndC

in vreeze van een gelyklot. Dan de floepen hadden hunne dreggen t'z*

gelaaten. Hier moften de matroozen en foldaaten tot den micldel &
door 't waater ,

en quaamen zoo te lande. Zommige waaren tot oS&

™nc
mcefle 't ^°°^ toe nat

'
doc^ z^ llielPen eikanderen

, het beft dat ze konden

»

^Cr en 'c was wel negen of tien uuren eer ze alle te lande raakten. -t°f
krmdt« moften de meefte hun geweer droogen, en ander buskruidt indeban^'
^wórden. liers » en ander lont op de musketten doen. Want al het kruidt en l°'

ïC

" was nat geworden , cn 't vuur Uitgedooft. Men zondt dan in der yl &n



L. ADMIRAAL DE RUITER. 349
Fiskaal Johan de Wit, de Ruiters fchoonzoon, aan zyn boordt oman- 166$.
der buskruidt en lont te haaien. De watervaatkens met drank voor 't volk Men zendt

waaren ook meeftalle door de zee aan ftukken gcflaagcn , zoo dat hun KSï
alles gebrak , en wel twee uuren voorby liepen eerze ander kruidt en lont-

lontkreegen. Het koftte dan veel tydt en moeite eer men 't volk in (laat
en ordre kon brengen om tegens vyanden tekonnen flaan, of vechten:
en hadden d'Engelfchen toen maght of moedt gehadt, 'twaar om aller
leven gewedt geweeft. Ook heeft men de Ruiter toen hooren zeggen

,

dat indien ze Hechts met tweehonderdt man klaar en vechtvaardighad'
oen geftaan , en ten cerften op de gelande Hollanders waaren aangeval-

len , zy die ongetwyffèlt zouden hebben geflaagen , maar dat Godt
jen met verbaaftheit floeg. Dan anderen meenen , dat het groot getal
der Fantynfche Negers, die toen de Hollanders begunftigdcn , hen de
handen bondt, en dat ze te zwak van volk waaren om 't gelandevolk op
tftrandt tegens te gaan: ook ontbrak 'thun mhTchicnaan goedt bericht
van d'ongelegentheit hunner wederpartyen , daar inden oorlog veel aan
gelegen is. Straks naar 't landen quam d'Opperfte der Negeren , die
s daaghs te vooren de Hollanders tegenftonden , en nu omgezet waa-
ren, hen verwellekoomen. Eenige verhaalen, dat d'Engelfchen van Kor-
mantyn wel dertig duizendt gulden aan goudt onder de Fantynfche Ne-
gers hadden gefpilt , om ze van de Hollanders af te trekken : maar dat
ze 't goudt van d'Engelfchen naamen , en evenwel hun woordt aan de
Hollanders hielden. Midlerwyl hadt de Ruiter met zyn Krygsraadt den
volgenden briefaan Franc;ois Selwyn , Agent , ofBewindtsman der Engel-
fchen in Guinea , en Opperhooft van 'tkafteel Kormantyn, afgezonden,
dienendeom 'tkafteel op te eifchen, en reden te geven van zynbeftaan,

'

Myn Heer,

Aangezien ons by V Ed. eigen fchryven en onderteekening is geblee-
ken dat dezelve tn hetvoorfle van den leftledenjaare, niet tegentiaan- B»<fvaD
de de goede alliantie waar in onze wederzydtfche natie hier te lande^feica

tiïru °i
een™™aarachtige en gantfihfrivolepretenfie t, als ofde Fan-^ 2T

tynfche flrandt aan de Engelfche natie , met uilfluitmgevan /onze
, op- ïr>

ois

ZZ^li rf
nTl MJa en ^nnemabo, welke onze Staat enderf^t
Kompagnie mede of de voorfchreeveflrandt wa-^Xu

ImT* 7' t0truPtUre *vanaüegoedevreedeenvrindtfchap vyan-
hctk

£
ftccl

StS feil en vermijteren , maar ook L bïzSi-
ïn-ÏZ ? f e™ffcrable f manicre te mishandelen , en ons bevo- 3**

bÜlyke m betamdyke ^orlyke reparatie en fa-

ti^J'Jff?e€ren *
>

Z0° hebben ™> niet konnenjudiceeren\Zg
0Tnde

door iZTrÜ
addreiïeeren> als uit welkers voorfchreeve fortreffe, en

der een ar ,

ordre zoodanïge ongehoorde fchade en affronten, on- Ufgry(fe.

i
e ^4hZTe^r

F
efe

ff fff?T toê br%ht te rer om dfdejurUdiml j mderhMende fortreffe ook zelfs gelegen u onder
+0oMe„.

roeyinge Van
V
/n de Fantynfche flrandt , waar afV Ed. ons ,

met uit-

re aldaar oe(ïu ff en der' zelver'^eflindifche Kompagnie ,
uithaa~

de voorfchrievTn
â heden troulooslyk hebben verpoten, fchoon

deeze quartiertJ ndt ook zelfs ™or de komfle van *ü Ed. natie in

d*re, den leften M H
°UZe natie enStaat

>
m€t uitPitin

2>
e van aüean-

J Maart desjaars zeftienhondert vierentwintig was op-

Xx 3 gedra-
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gedragen en gecedeert : overzulks dan nooit reden of recht hebbende

ontbrooken, om op V Ed. toe te brengen 'tgeene dezelve met ongehoorde

crueliteiten f aan den onzen heeft laten wedervaaren , zoo en vertrou-

wen wy niet datD Ed. tegenwoordigh vremdt zal oordeelen , zoo van on-

zer zyde , door de wet van vergeldinge
, over zoodanigefchaade en affron-

ten , de nood/ge reparatie enfattsfaclie , gelykmaatigh met degeleede miï-

handelinge , zonde voorderen , die onzes oordeels te dezer tydt daar fff

confifieert % , dat V Ed. ons des zelfs onderhebbende fortreffe , en 'tgeen

daar aan en van is dependecrende , tot gebruik van de geenen ,
door

V Ed. in manieren als vooren beleedight
, op goede en biüyke conditie

voor des zelfs perfoon en volk , zonder eenigh dilay \ zal hebben over

te leveren, gelyk by deezen expreffe vereifchen
, of by weigeringe vatt

dien protefleeren aan alle excejfen onfchuldigh te weezen , zoo nsoy

\gens onzen wille gedwongen zullen worden daar toe te employeeren* de

middelen die Godt en de natuur ons tot zulks heeft in handen gefielt , <ƒ*

om beter te zeggen , zoodanige als waar toe door des zelfs perfoon eerfi

aanleidinge gegeven , en den wegh is geweezen , welkes kategoris ] ant-

woordt hier op kort en fpoedigh zullen verwachten, 'tgeen achten

danigh zal weezen , dat wy altoosgelegentheit zullen hebben 1) Ed. *e

dienen , die wy Gode beveelen. Gedaan en gerefolveert in 't fchip den

Spiegel, voor 'tfort Kormantyn , den% Februarii mdclxv.
Michiel Adriaanszoon de Riiiter , J. K. Meppel , Aart van $eSl

Gideon de Wildt , Leendert Haakswandt , Willem van der Zaan '

Ifaak Sweers , 'Dirk Gerritszoon Tomp , Govert *tHoen
, Jan van He^

Hendrik Adriaanszoon , Jakob Kornelüzoon Swart.

Ter ordonnantie van de voorjehreeve Krygsraaden.

PAULUS ADRIAANSZOON KLERK,
als Secretaris.

Op wat wyzc die brief werdt overgelevcrt , en ofdaar eenig antwoordt

op te rug quam, is my niet gebleeken. Dan 'tiszeeker dat Selwyn mqC

gezint was voor woorden te zwichten , maar alles te hoop haalde orfl

zich te verweeren. Men moft hem dan met kracht aantallen. Ten die*1

einde begoft het gelande volk , toen fterk elfhonderdt man , ontrent dei

middagh in goede ordre langhs het ftrandt gang te maaken , zes in 't^'

lit. De foldaaten, geleidt door Graaf Johan Belgicus van Hoornc,
Kornel , hadden de voortoght. Daar op volgden de matroozen ,

onoe*

den Schoutbynacht van der Zaan als Opperhooft , en de Kapiteinen

Sweers, Jan van Nes, Jakob Swart, Govert 'tHoen, en Jan du Bo^'

Kapitein op de Ruiters fchip. Ecnige bootsgezellen van elk fcheepsvo^'

daar hunne Luitenanten 't bevel over hadden , droegen elk een ft0^'

leer. De matroozen en foldaaten hielden in 't trekken het ftrandt, oi d
^

rechterhandt. De Negers van de Mina enMoureé, hulpelingenen stïC?

den van de Hollanders , die desgelyks ontrent elfhondert man uitm^

ten, hadden elkeen ftuk doek, of een das, vanSlefiger lywaat om cle

hals; op dat men hen door datteckenvan de vyandtlyke Negers z°u °,

derfcheiden : en trokken ter zyde van de Hollanders aan de flinkerhafl*

door een kreupelbofch : dewylze, dat gewed kundig, daar beter w»
1

door te raaken , en flechts twee en twee in 'tgelidt achter eikanderen % _

gen. Ook hadden ze de befte kennis om de hinderlaagen der Korrn^1^
fchc Negers t'ontdekken. In deeze ordre trok men op het heetfte^
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L. ADMIRAAL DE RUITER. > §f|
den dagh voort, en zocht d'Engelfchen , met hunne Negers te naade- \ 66<$.

ren, die al fchietende weeken , en van de Hollanders voet voor voet

werden gevolght. Sommigen meenden dat men in en ontrent Adja moft
vernachten , of ten minften 'tvolk daar wat doen ruften. Midlerwyl
*ag men zes van 's Landts oorlogfcheepen , te weeten , de fcheepen
van den Schoutbynacht van Nes , den Kommandeur deWildt, en deKa-
piteinen Zweers , Jan van Nes , Swart en Pomp , op de Ruiters ordre zeil

fliaaken
, en binnen fchoots van Kormantyn loopen, daar ze 't anker in

den grondt fmeeten, en op 't kafteel begoften te fchieten. Hun was be-
laft, met géftaadig en voorzichtig fchieten , aan die van Kormantyn, en
de Buitennegers , die 't met hun hielden , alle moogelyke afbreuk te doen

:

doch 't Hollandtfch volk te myden , en onder 't ftormen ftraks op te

houden. Zy volgden hunnen laft , en befchooten 't kafteel met alhunge-
fchut, zoo dat rn 'er de ftukken zagh afftuiven , zonder het nochtans
zeer te befchaadigen. Van der Zaan ondertuflchen met het volk on-

D
*°°»en

trent Adja koomende , vondt daar alles gevlucht , en geen zoet waater. Adja.

Men hieldt daar een weinig halte , en Krygsraadt. Toen werdt , naa kort
h^t

°

c

u

^

CQ

beraadt, beflooten, voort te trekken tot aan den naaften berg voor 't ka- Krjgsraadc.

fteel, en daar achter teblyven ftaan, tot het aanbreeken van den dagh.

Daar onder koomende
,
ging de Kommys Hubrecht van Gageldonk , Op-

0*J°t
™

perhooft van 't kafteel Naffau , nevens eenige vrywilligen , daar zich „ïafte berg

Joris Andringa , te tier tydt Schryver op het fchip van den Komman- voorKor-

deur Gideon deWildt, by voegde, ter zyden op den bergh , om te zien ^«Jg"'
hoe 't daar geftelt was. Hier wierden ze de vyanden terftondt gewaar , gaan der-

die vuur op hen gaven , en zy op hen : ook begoften de Hollandtfche kundt-°
m

Negers van de Mina en Moureé met hun te fchermutzeeren. Te dier fchap.

tydt zag men dat d'Engelfchen met hunne Negers drie veldtftukken,
twee metaale en een van yzer, boven op den berg , ontrent een halve
gootelingfchoot van 't kafteel, hadden geplant, daar ze fterk uit fchoo-
ten, niet zonder eenige Hollanders te quetzen. Hier op werdt , naa
eenige beraadtflaaging'

, by van der Zaan , en d'andre Bevelhebbers befloo-
ten, dat menden Engelfchen dat voordeel noch dien zeiven avondt zou Men tracht

trachten te beneemen, en zich meefter van 'tgefchut maaken. Iemant in
dat geweft kundig

,
riedt den Graaf van Hoorne , dat hy met de foldaaten °p

het ftrandt zouverlaaten, en wees hem een' binnenwegh, door 'tkreu- £±7*
pelbofch daar ze van 'tgefchut minder konden worden befchaadight Hvdien wegh intrekkende

, liet dat van der Zaan , door Andringa 'aan-
zeggen, met verzoek, dat hy met de matroozen den zeiven wegh zou
inllaan, tgeen hy dee. Ondertuflchen zochten d'Engelfchen en hunne
JNegers met geduurigh fchieten de Hollanders op te houden : maar die gin-
gen al ichermutzeerende

, zonder ophouden voort , gevolght van de
iviyrilche en Moureéfche Negers, die ook dikwils fchooten. Doch op 'Tweik

fchnr
ghk°omendc

*
en op d'Engelfchen toezettende , werdt het ge-

ftrakV
2
°i

merkelykc fchaade, voor 'tleftop hengeloft, en daar op

dendVS u 1"
D '

En^elfchen weeken onder 't kafteel. Maar toen fton-

die met ,ri

°p dien berêh in 'c gezicht van die van 'Kormantyn

,

'tmeerende i

n g
f
fchut

°P hen fterk begoften te fchieten ,
doch voor

van verblvf
tC

,
°&h ovcr hen «eenen. Dan dit was echter geen plaats

voor 'tvolk L
°°k hadt men in de byzynde laaghte geen verquikking

ftondt zou voomr
W
.T

hten
- Derhalv™ vondt men noodig, dat men ter- M-b.

om J
t kafteel a en

' en den 2elven avondt noch een proef neemen te trckken ,

met "ormen te bemaghtigen. Men beval den matroozen

,

die
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1665. die de ftormladdcrs droegen, kort op elkander te volgen, om hen, als

'top een (lormen ging
,
by der handt te hebben. Dus voort gaande,

En vindt vonden ze op den wegh groote tegenftandt , inzonderheit van de Kor-

gcXndï. mantynfche Negers, aangevoert door hunnen Overfle JanKabeflè, dien

inzender- feilen vyandt der Hollanders , een dapper oorlogsman. Zy laagen ver-

lËnZË. fPrcidt in dc valeY »
en ' c kreupelbofch

, gelyk men in 't kooren leit ,
daar

tynrthcNc- ze, zonder ophouden , met musketten uitfehooten. Doch de Mynlche

der

S

'tbc'"
cn Moureéfche Negers bekroopen hun, gelyk men een vogel bekruipt»

kidt van jan om hen te verjaagen: en de Hollandtfche foldaaten en matroozen dron-
Kabcflc. gCn Z0Q ^erk aan . £M ze zic j1 ein^eiy^ in jlunne Negèry

begaven-

Van waar ze , zonder dat hun de moedt bezweek , t'elkens uitvier-

Die einde- Maar eindelyk , toen hun d'aanvechting te zwaar viel , moften ze wykeI1 »

lyk wyken. en ^ Mynlche en Moureéfche Negers vielen daar op in de Negery ,
°^

De Negery het dorp, dat onder 't kafteel lag , en ftaaken der aan alle hoeken den brandt

brandt'"
in -

Dic &a^ den aanvecnteren gr00t voordeel
,

nadien de vlam en ro°^

ftcekenf hunnen vyanden 't gezicht benam. Het kafteel gaf toen van alle kanten

vinnig vier , en fchoot met koegels en fchroot op d'aankoomende H^*
Dapperhcit landers , die zich in al 't gevecht zoo manlyk droegen , dat d'Engelfchen

hadezs"'
en Swarten 2icn ten hooghften over hunne onvertfaaghtheit verwonder-

den. Zy trokken toen , bedekt en begunftight van de rook , in der y
l

Die onder onder 'tgefchut en de muuren. Van waar ze geduurig met hunne müs
'

komnenlcn
^etten op d'Engelfclien , die op de muuren {tonden , om weer te bieden,

trekken ten fchooten , onder welk fchieten de ftormladders wierden aangebraght en

norm.
opgerecht. Maar zoo haaftals de matroozen begoften op te klimmen, eJl

D'Engei- met handtgranaaten te werpen , ontzonk den Engelfchen de moedt , en

pcïoT riePen » zonder meer weer te bieden , om quartier , of lyfsgenade. Pe

^uartier, en roode bloedtvlagh , die op detooren ftondt, werdt geftreeken: en men

^ovc".
ftak ver ĉneicie witte vlaggen uit

, tot een teeken dat men zich ter be-

fcheidenheit van den overwinner opgaf. Dan dit gefchiedde zoo laat,

dat de Hollanders al by meenighte over de muuren in 't kafteel waaren
geraakt. Ook hadt zeekre matroos van de Ruiters fchip

, Symen Koe-
lofszoongenoemt, d'Engelfche vlag, die op 't kafteel woey daar é-

gehaalt
:
en Gerrit Simonszoon de Graaf van Enkhuizen een van Ka-

pitein Pomps matroozen
, daar d'eerfte Staaten vlag op geplant : ^

over zy elk daarna metvyfentwintig gulden werden befchonken. Hierop
werden de poorten ftraks geopent. 'Twas toen ontrent vier uuren tegen*

den avondt. Jan Kabeiïe, het hooft der vyandtlyke Negeren , hadt met

dezynen ten uitterfte gevochten, en daarna, ziende dat de Hollander*

b£', d'overhandtkreegen, zocht hy denbrandtin 't buskruidt te ftecken ,

clX

woedewan- door dat middel zich zeiven, vriendenen vyanden , met een gemeen*

neerlaag te verdelgen. Maar Selwyn
, 'tOpperhooft der Engelfchen»

zoekende zyn eigen leven te bergen, belette dat wanhoopend voorna-
men. Toen liep Kabeftè, die, met een' doodelyken haat tegens de H°j'

landers ingenoomen, zyne handen meermaalen met Hollandtfch bJ°e
r

hadt bezoedelt ,
en de verdiende ftraf vreesde , naar de batery :

^
c

hy zich bloot gaf, ten doel der musketkoegelen, op hoopevan getf0
*'

fen te worden. Doch hier de gezochte doodt niet vindende, dreef^
ïyï'ÏÏJ

deiPyü
'
toorn

'
enwanllooP» tot het uiterfte. Hy fnee, toen de Ho1

'

twëe n°aa- ' landers op 't kafteel quaamen
, zyn' eigen zoon , twee ftaaven , en zic

2ïï?
Ch zclvcn dcn ha,s af

'
en WiCrp Zi van de batery. Zyne Negers, he°!'

kah af.

cn
dien ftaat vindende ,

braghten hem naar Groot- Kormantyn ,
daar W

eindelyk den geeft gaf. Dit was het einde van den moedigen en 0 '

vertik»
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verdaagden Kabeflè , die onder de zynen en d'Engdfchcrt , ook by de i66$-«

Hollanders, om zyne ftrydtbaarhcit , een' grooten naam hadt verwor-
ven, maar wiens onmenfehclyke wreedthcit den luiftcr van zyne daa-
den met vuile bloedcvlckken befmette. Hy hadc zyn huys , dat overal
™ct roodt laakenwas behangen, en op welks plat vier rtukskens $efchut
lagen, onder 't kaftccl, en pïagh zich gemeenlyk in zilver te laaten die*
«en. Dc Hollanders vonden op het kafteel , dat van fieen gebout was , •
en vier bolwerken hadc , achtentwintig ftukken gefchuts , en daar on-
der drie van metaal , en vier die van hunne roopaarden laagert , met acht-
envyftig Engelfchcn, behalven hunne flaaven. Eeni^e van hunne Negers
waaren in 't gevecht , en twee of drie Engelfchcn op de batery doodt-
gefchooten

, en ctlyke gequetft. Naa 't overgaan van 't kafteel vielen
it̂
°?de

.

rin£
doverwinners ftraks aan 't pionderen, en bcquaamen eenig goudt , ftof-

mt alcci

*en, klceden, kooperwerk, envanail's. D'Engelfchen werden in 't hem-
de gezet, en dc buitzucht was onverzaadelyk. "ïer zeiver uurc keerden
de boots en floepen, die ontrent Adja (uit voorzorge, om 'tvolk, in-

dien de toeleg mislukt waar , in te «ncÉfiien en te bergen) dus lang hadden
gewacht, met de roeijers weer naar boorde. De Ruiter, Goded'eerc der i^f™**
overwinning toefchryvende , liet ten zeiven daage, 'twas op een Zon- dankzeg»

dagh
, die ten godtsdienft werdt geheilight , terftondt op zyn fchip door

§u,g docn '

den Predikant een hertelykc dankzegging doen , en erkende de godde-
lykehulpe ontrent den verkreegen zeegen. Daar op voer hymet denVi»
ceadmiraal Meppel , en cenige anderen , naar't kafteel , om ordre tc ftcl- Hypoogk
len ; maar hy kon door de felle branding van de zee niet landen. De y

cr8ccfsj,a*

Schoutbynacht Aart van Nes zocht ook met zyn (loep naar landt tc tcvaaxm.
vaaren ;

maar daar by koomende was 'teerft heel Hecht waater , doch
daarna verhief zich de zee zeer fchielyk, fmeet de floep vol waater, ert
met eenen 'tonderfte boven. Van Nes, niet kohnendc zwemmen, liep Aartvaa

groot gevaar van te verdrinken
, maar een zyner matroozen , hem vaft j^V

houdende, holp hem boven op de floep, doch hy was de klem al quvt. vaar van

ioenquam zyn Schipper
,
met zyn broeders floep , die zyn lyf enlevcii

,CI<llI"ke" i

'

bergde, en hem buiten zyn kennis aan boordt braghr. Al zyn roeüers
quaamenaan landt, maar zyn Quartiermeefter verdronk , en de floep

zrl ,

PP
f"T ftukken

- VanNesbequamallengskens, maar,

m^il
ondertuflehen een groote verwarringen onorde 'T ee-meene volk was zoo heet naar den Herken drank I naar den buit «

de d^rteS
ten van z,ll ) T £ konhou^n : hoewel de Bevelhebbers alle va-

Door a£T- t

ra"k
'

,

d 'e 26 '£ 00ê» kree&e» •
in dlliSc" "«en flaan.

enTll
C
^^aktCn vcdenM» 'ckrakkeelen. HeïfmyKn, flaan

d" vt inS C kandC
u
re

1

"
'
^"8 200 ver, dat men vyf mannen uit

met delf r ,
' Za&h doodt le8Sen. Men hadc ook groote moc.tc

Eelfch!^
fdle Cn Moureéfche Negers

, en genoegh te doen om d'En- SS^'
behonde*TaTf *

diC" 2C dc h00tdc,, wild«n afflaa" •
by

'

tleven tC
'

buit. Den v I
j

kkecldenze met de matroozen cn foldaaten om den

en floepen na i" ,

da8h liet dc Ruiter 's morgens vroegh al dc boors , t,h.

brande z00 aan* T me^cn '
om volk af te haakn : maar de ZCC

ris Mortanje J,'^* '"et den Viceadmiraal Meppel, den Kommifla- DeAoim
noodt by Adi'a a

rcdikant , en zyn' zoon Jonker Engel ,
ter naauwer Jtomuw

tyn. Daar kooir,t'

1

,4

C raakl:e
'
ZY &"&en lanSs

fttandt naat Korman-

Vil S^T vonden ze de l antynfehc Negers in grooce meenigh-
"
w*' Yy ce
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té€$. re rondtsom 'tkafteel, dat ze als bezet hielden ,

begecrende de helft

Verfchü van de plonderaadje , zoo dat dc poorten tot twee uuren naa den middagn

"ofthcNc- geflooten bleeven: toen maakte de Ruiter met hun eenig vcrdragh. Men

gcrs. heeft hun ettelyke Hukken karfey , voor hun deel in den buit ,
toegeftaan.

bygeiEt

k
111 'tkafteel zagh men toen verfcheide menfchen leggen , zonder hool-

wcrdt. den , die de Negers in hunne woede hadden afgekapt. 'S avondts meen-

. de de Ruiter met het volk weer naar boordt te vaaren, maar de zee was

Dc Ruiter zoo groot , dat ze meeft al de floepen vol water kreegen. Dochhy raa^"

c

te met zyn floep door de branding , en zyn zooa , die de floep in een kanogevaar aan

boordt. volgde
,
quam desgc^yks , maar met groot gevaar van 't leven , aan boordt.

Eenjgen Eenige matroozen en foldaaten verdronken, met al hunne plonderaaa-
verdrmken.

£n de reft yafJ
>

tv0\k mo fl- met (|en Viceadmiraal Meppel, enden

KommilTaris Mortanje , aan landt blyven (taan. Toen zeilden al d'oor-

logsfchcepen wat nader aan 't kafteel , om te dichter by der handt te zyn,

joFeh. en 's anderendaaghs braght men een gedeelte van 'tvolk , nevens d'En-

dwireTan gelfche gevangenen, en hunnen Overfte Francois Selwyn ,
metdefloe-

'ttoik pen aan boordt. Maar tien of twaalf raakten aan landt 'om hals ,
tendee-

boo^dtgc" *e ^oor nunne dronkenfehap , wafrdoor ze oneenig werden, en elkan-

braght. deren doorfchooten : ten deele door de gierighcit der Fantynfche,
^
n

Oudt-Kormantynfche Negers, die zich daagelyks by honderden voorde

poort van 'tkafteel onthielden; en den matroozen en foldaaten (die zich»

tegens de waarfchouwing hunner Bevelhebberen , met den bekoomen

buit zoo hadden overlaaden , dat ze niet; bequaam vvaaren om bun g
e*

weer te gebruiken) in 't trekken naar de bootsen floepen hun buit oi ge-

weer pooghden t'ontweldigen : zoo dat cenigen , met den buit te zee*

belemmert, en geen behoorlyke tegenftandt konnende doen, hunpl° fl
'

dering en geweer quyt raakten , of om hals gebraght of gequetft wier
'

den, of verdronken. Drt bewoogh dereft van 'tvolk dat ze hunnen ge-

maakten buit , ten overftaan van Jonker Reinout van Koeverden ,
&c

ook aanlandt was, aan de Kommyfen der Weftindifche Kompagnie ,
Ga-

geldoken Smit , verkochten : 'twelk voor de twaalf fcheepsvolken geen

tien duizendt gulden uitmaakte , hoewel men meende dat de Kommyfcrt

wel voor honderdtduizendt gulden aan goederen ontfingen. Deeze din-

gen , hoe wel van kleenen gewichte fchynende , dunken my vernaaien
waardig; om te toonenhoe veel moeilykheden aan zulke aanflaagen vaft

zyn: en dat 'er veele zaaken konnen voorkoomen ,< die men niet voor-

zien kan
, en daar men zich , als ze opkoomen , moet door redden ,

°*

men loopt gevaar van in groote zwaarigheden te vervallen. De Ruiter

,

bekom""'"
zienc*e dat ^volk zoo bezwaarlyk aan boordt kon krygen ,

vondt

hng!
mmc

" zich in geen kleene bekommering; wanthywift niet beter of Prins flo-

bert was met een oorlogsvloot , ongelyk maghtiger dan de zyne ,
op weg

n

:

en danhy alle uur en oogenblik (terwyl men daar lagh met de vloot'

ontbloot van 'tmeefte en befte volk , 'twelk noch op 't landt , f,
1*

Kormantyn was) te voorfchyn kon koomen. Derhalven vermaan^
™

de Bevelhebbers , die op 't landt waaren , dat ze geen tydt zouden
ve

-

zuimen, maar de zaaken in ordre brengen, en 'tvolk aan boordt ze
*

u rek. den. Ook zondt hy ten derdenmaale al de boots en floepen naar lanV
om dereft van 'tvolk afte haaien. Doch de Negers maakten veeln10^

Eerman te ' en waaren z0° b^aadig
»
dat nien etlyke fchooten met looskfU

jc
't voik

van
uit het gefchut en met de musketten op hen moft fchieten. Waar of>

Tkndtgï. Ruiter zclf oefloot aan landt te vaaren
, om daar redding te maaken.

u
^c

,

haait. braght zyn gezagh zoo veel te weegh, dat de Negers 'tvolk metbel^.
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öeit lieten gaan, cn naar boordt vaaren. Het kafteel liet menmettwee-
envyftig mannen uit de vloot, en tien uit het volk der Weftindifche Kom-
pagnie, en noch tien Negers , tzaamen tvveeëntzeventig mannen, voor
eerlt bezet: ter tydttoe dat de Generaal Valkenburg dit volk zoude af-
zien

,
en daar andre bezetting zenden. In de vloot werdt voort alles

vervaardight om weer naar de Mina te keeren. Den twaalfden ging men
nder zeil, met meening om in 't voorbyzeilen het Engelfch kafteelkcn
sjan, dat ook Inasja en Anichan, of Anchiang, wordt genoemt, tuf-
enen Annemaboen Adja gelegen, aantetaftcn. Maar om de hooge zee
lcc men 't leggen, niet geraden vindende daar veel tydt te fpillen; na-
«tenmen vertroude, dat het, indien men Kabo Kors kon bemaghtigen,
an zelf wel in handen zou vallen. Den dertienden quam de Ruiter met
e vloot voor de Mina weer ten anker: daar ook dien zeiven dagh, of
den avondt, een puy , of doghboot , met Schipper Jakob Rochus-

« on Jongerheldt
, uit de Maas , op de reede verfcheen , die in zeven

eeken en vyfdaagen was overgezeilt , en twee brieven van hunne Hoog.
f^oog. de Heeren Staaten aan de Ruiter overleverde. D'eene was ge-

ïreeven ^en tweeëntwintighften van November
, en d'ander den

waalfden van December des verledenen jaars $ In den eerden briefwerdt
nemverftendight, dat federt het vertrek van het jacht den gouden Ty-

"

Ser 1\ den vierentwintighften van O&ober uit Texel gezeik, hetGode"
niet belieft hadt, tot op dien dagh toe, eenigen bcquaamen windt te"
Verleenen : zoo dat de tien fcheepenj , onder den Kommandeur van"
dampen gereedt leggende , om naar Guinca te zeilen , en zich onder "

2yne vlagge tc vervoegen, hunne reize, 'tzy binnen deur, 'tzy ach-"
ter om

,
niet hadden konnen aanvangen , of voortzetten : niet tegen-

"

{taande dat daar alle wakkerheit f toe was gebruikt , en tot zeer groo-

"

te kofte enlafte een aanzienelyke zeemaght van den Staat , onder den "

Heer van Waiïenaar
,
tot geleide der voorfchreeve fcheepen door 't ka-

41

naal^:, dus lange by een was gehouden: maar dat men nu, door tydin-"
gen uit Engelandt, van goederhandt werdt bericht, dataandezydeder"
Engelfchen d'achtien fcheepen f, die men onder 'tbeleidt van Prins"
^obert naar Guinea meende te zenden , werden ontlaaden , enten oor-"
?g ,

ontrent dit geweft, toegerurt, om by hunne andere zcemaeht "
^der den Hartog van Jork, gevocght te worden : dat hunne Hoog «
^oog. ook ten dien opzichte

, en voomaamelyk om dat liet faizoen"
^aa t jaar hun aanmaande en noodtzaakte 's Landts oOrlogsfcheepen

"

gens den aankoomenden wintertydt te behouden j , omme op 't voor-

"

hariï
n
j°dig 2yndc ' tydclyk in zee gebraghtte konnen worden, "

pacten goedtgevonden van befluit [ tc veranderen, en ook acht van de "

orichreeve tien oorlogsfcheepen in 't Landt te behouden , en d'overi-"

Verf
7°' °nder van deKapiteinenMarinusde Klerken Joolt"

fcheK
f

'
t0t gCley vanc*e fcneePen behoorende onder de Weftindi-"

166$.

DeRnirèt
komt met
de vloot

weer voor

dc Mina.

1 3 Febr.

Ontfanghk
brieven uit

het vader-

landr.

+^.344.
Inhoudt

van den.

eerftcn

brief.

fZjep.} 30.
\Ztep. 500,
De tien

fcheepen

onder van

Kampen
door regen-

windt op-
gehouden.

tyigilantic.

\Zie Att-

I8l.

?44-
De ach tien

Engcltchï

fcheepen

»

onder Prins

Robert

,

ontlaaden.

f Salverert.

fcheK . & ? van de fcheepen behoorende onder de Weftindi

ter £
0n

jPagnie, en om zich voorts onder zyne vlagge te begeven, ach-'

Kapitei
an<k °m naar ^ Llinea tc zenden: met welke fcheepen ook de *

f°ldaaten
e
+
^omman<^cur Hertsbcrgen [ , met een gedeelte van dc landt-

"

hem peK 1
v°orfchreeve tien fcheepen, dcrwaart quam ,

om by"

• 2ll^s zoul
tC bonnen worden, daar de noodt en dienft van 't Landt"

meeninge en te vereifchen. Voort dat hunne Hoog. Moog. van"

^overige
l

W
?rCn d

'

andcre acht fcheepen onder van Kampen, met"

om L w foIdaatei1
. gereedt in de Wielingen tc houden leggen:"

9

y aidicn men in Engelandt wederom van befluit moght verande-

"

Yy z ren,"

4. Refolutie.

Befluit der

Heeren
Sraaten van
alleen twee
fcheepen

naar Guinea

te zenden.

4- Zie Att-
z,ema xuv.
181.

^.ZieAit-

z^ema xuy,
177- 179-
Doch dan*
dere achc

fcheepen

gereedt te

houden.
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1665. „ren, en de meergemelde achtien fcheepen , of andere , in 't korte

„ derwaart zenden , daar tegens mede van deezer zyde zoodaanige nader

^securiteit, „voorziening te doen, als met de meefte verzekertheit
J.
van den Staat,

„en tot behoudeniflè van de vaftigheden in die geweften , bevonden zou
„worden te behooren. Doch dat hunne Hoog. Moog. verhoopten, dat

„zyne verrichtingen aldaar zoodaanige uitkomft zouden gehadt hebben,
„en van Godt in dier voege begenaadight zyn, dat hykort naa den ont-

vang van deezen, de zaaken aldaar in zoo goeden ftandt gebraght zou-

„ de hebben
, dat hy zou konnen wederkeeren naar Kadix , om aldaar

„ hunne Hoog. Moog. nader ordre te vinden : En dat hunne Hoog. Moog.

„ op dat hy tot zulks alles , nevens zyne byhebbende fcheepen , te be-

(Mitp&ï » c
l
uaamer ^ude zyn

, bcvoolen hadden , hem ook onder het voorfchree-

zendenvan » ve geley de lyftoghtfcheepen
, die nevens de voorfchreeve tien oorlog'

tTin/h" " fcneePen gefcnikt f waaren derwaart te zeilen
, toe te zenden, waar

p°cd.

UC cc
" „uit hy de lyftoght en behoefte zou doen lichten, en onder zyne fchee-

ioejefii. „pen verdeden... Eindelyk dat hunne Hoog. Moog. vertrouden dat hy
*eert

' „alles, als een eerlievendt foldaat en zeeman , ten beften van den Staat

„ zou betrachten en uitvoeren , en ook zyne Bevelhebbers en Kapiteinefl

tfeT
Ura

' " daar van wel bericnten
>
en tot d'uitvoering aanleiden en aanmoedigen t

•

De tweede brief, ontrent twintig daagen laater gefchreeven
,

gaf te

kennen , dat de zaaken met d'Engelfchen waaren verergert: weshalve

hunne Hoog. Moog. den Viceadmiraal de Ruiter een nader ordre enl^
toezonden

, gelyk uit het volgende affchrift blykt.

<De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Erentfefte, manhafte, vroome, lieve, getrouwe,

fn
f

dco

t,ft °nze laatfie aan V ts geweefl van dentwee'èntwintighften der votf'

tweeden leede maandt , die wygelooven dat V nevens deezen ter handt zal
bnef, by men

f

alzoo feedert dien tydt de gelegentheit zich niet heeft veprefi*'
Hoog. teert om de Kapitemen de Klerk en Verfchuur

, nevens de fcheepen

feeT d
l
r haar ™n™y!>efcheiden, mitsgaders het galjoot vandeJVeftmdif^

gefchrec- Kompagme
.
met de welke refpettivelyk V ten daa?e voorfchreeven ^

SïiiS
m£^/1 b^?iaar toeflerende, toegebraght zoude worden,

Kornuntyn * expedieeren 1 ;
doch nu tot dien einde beter apparentie veoordcelt^

5ftT ïfi-%
kbea^^vonden V by de zelve occaflete adverterend

de„ Engel-
aa* tn plaatze van een verhoopte verandering ten bede aan de ttf'

2ï£ ft£p** federthet/heUenen oplegen^fflkZ*
allen af/

^andts voote, volgens d'advertentie aan V hier bevoorens ?eda0>
breufctc de zelve

, boven de hflile agreffien en proceduuren teeens de forten f
Weveer- &°T

tn&e**tenen van deezen Staat buiten Europa en fpecialyk oP &

±Sw-
kuPnv/nAfrïka > enNieunederlandt, geplee/hten ondernoO'^ men

'
dezelvfJotfiergebke trocedurenookzyn

ropa met alleen door V faiferen van de fcheepen deezer landen bin**
de havenen van Engelandt

, nemaar ook door 'tbemaghmen m^r

zee, de zelvepfbrengende en aanhoudende, om 't welke ofte weeral
en tegens te gaan ,

wy voornemens zyn alle moogelyke en wettelyket»1
*'

delen te gebruiken, onder de welke wy gerefolveert hebben V by de^
n

aan te fchryven en fordonneren, gelyk wy ordonneren by dezen , datff'
m gevolge van onze voonge ordres, met onderlinge communicatie en co?'

refpondentie van den Tïire&eur Generaal Valkenburg
,
aangeef

hebbende alle debvoiren tot redutlie van 't fort aan Kabo Kors on^J
de gehoorzaamheit van dezen Staat

, mitsgaaders andere forten op
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plaatzen door d'Engelfchen van d'onze geoccupeert \ , en die zoo veel 166$.
rnoogelyk geprovideert wezende , zulks als naar geleegentheit van uwe + Inie«°*'

fyhebbende maght
, en om de zelve tot het retour % bequaam te houden

, ^mder^
zal konnen gejcbieden

, gy met diergelyke communicatie en correfponden- ren.

te zult tenteren te bemaghtigen en veroveren het fort Kormantyn , door
"Evgelfche op de voorfchreeve kufte bezeeten wordende , by aldien 't zei-

van goede apparentie werdt geoordeelt , en niet te veeltydts zoude
jpulen\ ende zulksgedaan hebbende, ofte achter weege laatende , naar
«at het beraadt aldaar uitvallen zal , op uwe herwaarts komfte zult
overjteeken, en de meergemelde natie by wegen van retorfie * aüe moo- *

J
e*ea

"

j
efyke afbreuk en fchaade doen

, 'tzy aan de Barbados , Nieuneder-
andt

, Terrenetif, ofandre eilanden enplaatzen, onder haare gehoor-
zaamheit zynde

, mitsgaders aan haare forten , fcheepen , ofte andere
tyeften

, die gy buiten Europa zult konnen aantreffen , zoo lange en
zoo yerre als de conftitutie van uwe onderhebbende vloot

e

, en de vicluail-
e

»
in ofte byde zelve wezende , zal toelaaten , en met den meeften naa-

druk in
y

t werk geftelt zalkonnen werden. Naar alle 't welkegy , inplaat-
ze van volgens voorige ordres naar Kadix te zeilen, den naaften koers
naar deeze Landen zult nemen , en achter Engelandt om de zelve aan-
doen

, plegende in alles zoodaanige voorziehtigheit en cotiragie , als u
naar zeeman- en foldaatfehap wordt toevertrouwt. Waar toe ons ver-
latende

, bevelen T) in Godes protexie. In 's Gravenhage den xij 'De-
cember 1664.

J. V. REIGERSBERG H. Vt.

Ter ordonnantie van de Hooghgemelde Heeren Staaten Generaal.

N. R U Y S C H.

Met deezen nieuwen laft , die de Ruiter zynen Krygsraadt bekent
maakte, verdween de bekommering over 't aantallen van Kormantyn.
Korts daarna verzocht de Generaal Valkenburg aan den Viceadmiraal
ae Ruiter, dat men vyf perfoonen , die op Kabo Kors in dienft van de
Weitmdtfche Kompagnie waaren geweeft, en, naa 't overgaan van die
terkte

,
by d'Engelfchen op Kormantyn gebleeven

, (daar ze in 't verove-
en werden gevangen) in zyne handen zoude ftellen: te weeten, Glau-

£
e Matton, Juriaan Richer, Robert Lettert, JakobNik, enAlcxander

ha!ü
ooren

-
Twee uit hun hieldt men voor verraaders

,
die Kabo Kors

te l a
lielPen overleveren, en den anderen drie werdt ook trouloosheit

laft gekir. Dies verftondt Valkenburg, datze, als dienaars der Kom-
t^gnie, voor zynen Krygsraadt moften te recht geftelt, en, naaonder-

ceni
2aakcn en bevinding van fchuldt

, geftraft worden. Naa

naa?'
0
^!^ ^et zc ^e Ruiter onder d'Engelfche gevangenen opzoeken

Valken-

burg ver-

zoekt vyf

gevangenen

van de Rui-

ttaar k n-
ivuucr uiiucru nngencne gevangenen upzucis.cn ,

kreeg
e* voeren, en aan 't gerecht overleveren. Ten zeiven daage

had|e
men tyding dat d'Engelfchen defterkte Asjan ofAnchiang van zelf

bou hadd
atCn

' en ^at ze z*c^ '
tweeëntwintig koppen fterk

,
naa Sa-

te heW
e
?
^eSccven , om van daar naar Kabo Kors te trekken ,

en dat

hieldt •
ia ^

efc
^
CriTien : maar dat de Koning van Sabou hen op- en vall-

een vereer" y dcn Generaal Valkenburg hadt aangebooden ,
hen voor

hy ze hadr^
in 2vne handen te leveren. Doch daarna vernam men dat

houden Yvs

°nt(laa
gen' en naar Kabo Kors laaten trekken, daar ze be-

raadt Min
C° aangekoomen f. Daarna werdt by hem en den Krygs-

U100teji
, dat men 'tEngelfch fchip de Vicïorie , als oudt en

Yy 3 on-

Die aan

hem ovet-

geleverc

worden.

1 5 Febr.

Asjan of
Anchiang
wordt van
d'Engel-

fchen vcr-

laaten.

17 Febr.

t \6Feb.
Het En-

£elfch fchip

dc Viftoiie
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\66$. onnut, voor een fleet tegens het landt zou korten, maar dat meneerft

"$so&?
allcs claar uit Z0U nccmen

»
dat ergens toe dienen kon ; als togen,

bioot°,Lf rees, touwen, bloks , ftaande en loopend wandt, zeilen, gefchut, en

gefiooDt. en An Kpfl'f* nlanlrpn mr UvsAAinrran ^n» A..I.1. _- -r-v-. i. r\ i ^ i~ >«-«r*»rlr

voor
fleet aan

'ot, hait ' *v»»»»m» «"wiwj "Muut v.n luupcna wanac, zenen, gcituui, *~

loopt, cn de befte planken tot beddingen van de (lukken. Dit werdt ftraks in 't werk

aS gcftclt
,
en elk fchip der vloote haalde, by verdecling, 'tgeen 'tmeeft

haat
2'' Van n0°dc hadc

t- Daarna liet men 't hol aan landt, om 'tkaileel voor

U7Fdr. brandthout te verftrekken. Ontrent die tydt beval de Ruiter, (vveeten-

o?demi*
d°

n
at

°i°

k de lvftoght een zeeiluw des oorlogs is , inzonderheid in ge-

toght der
weiten daar men gecne of weinig fpyze voor geldt kon bekoomen) aft

*« £fr
al d° Bevclhebbers cn Kapiteinen der vloote hem by gefchrift zouden op-

geven
, wat lyftoght elk noch in zyn fchip hadde , en hoe lang een

yder, van dien dagh af , zou konnen uithouden
; om daar reekening op

te maaken. Toen bevondt men , dat de gantfche vloot niet meer dan

voor veertien of vyftien weeken was verzien, en zommige fcheepenvry
fchaars en fchraal. Men moft dan , indien men noch iet zou ondernee-
men , zich haaflen ; want met het verloop des tydts verminderde de

bfzoek
1'" ly t̂0^ t

-
Dcn voI

gentlen dagh ging de Ruiter den gevangen Setoyn»

dcng'evan-
onIangs Opperhooft der Engelfchen te Kormantyn, die op 't fchip van

gen Over- den Kapitein Sweers werdt bewaart, uit beleeftheit, en met betuiging

wyn.
C

" van meedoogenovcr zyn ongeluk, bezoeken en begroeten. Te dierst
roFebr. werdt op nieu geraadtflaaght over 't aantallen van KaboKors Deneen-

fiaaging'"
entvvintighften der maande voer de Heer de Ruiter met den Viceadmi-

over 'taan- raai Meppel
, en den Schoutbynacht van Nes , aanlandt, om de zaak

Kabow naader t'overweegen. De Generaal Valkenburg hadt nu eenige daage»

ii Febr. naa elkandcre , door eenige afgezanten , met den Dey ofO verfte der Fu-

tuzer Negers
,
over het toelaaten der landing ontrent Kabo Kors , in °n

'

zcrNcgcr's
Verhandeling gewceft. Doch de Futuzcrs hielden de Hollanders van &f

wille» tot dagh met uitftclop uitftel, infehynvanhoop teeeven, op: totdat
danden ze eindelyk

,
onder een fchoon dekfel van beleefde.woorden , te kennen

KaboKors gaavcn
,

dat ze d'Engehchen in Kabo Kors
, indien men ze aantafte,

«.««*- gouden te hulp koomen. Ook meenden zommigen
, dat dees Futuz*

Hanne in- Negers ,
volgens hunne doortrapte loosheit, wyflclvk oordeelden &l

-men. het voor hun en d'andere inboorlingen of Swarten, veel dienftigerwasd Engelfchen daar noch eenigverblyf te laaten, dantegedoogen dan O*
^'i^T^^^^^' by ondervinding? dar ze
tvveevoiken, die eikanderen in de weegh waaren

, beter konden hande;

Z*A* 1

een
J
ecniSh volk

•

'

twelk bun de mart kon zetten. De^men clan zagh dat men van de Futuzen nietgoedts te verwachten l^f'
molt men noodtzaakelyk tot eenigh ander befluit koomen De Heer de

Kuiter, om alles
, volgens zyn lali

, met den Generaal Valkenburg t'ov^
* n • tel verzocht dat hy

'
zyn meening, raadt en inzichten op devoljf

'

iSTviM 7 ëefchnft *ou toezenden. Eerfl werd :
gevraag*'

Valkenburg °f k> >
Valkenburg

,
>t een of't ander bequaam middel wili aan te#

SoTot fn/l00

l
te flaa^ engeraadenvondt, om Kabo Kors , tegens de^f

cn'tia^r'^ der Futuzen geweldiger handt
, met hoofe van een goede uitkomfl/

vcrbiyfvan aan te taften' Ten anderen werdt verder gevraaght ofhv in^l

£hS£°* ™™ d™ toelWP^ >si**
S

t
vloot {dcwyl defcheefen die beft van lyftoght waaren voorzien het f\
langer dan drie maanden en een half konden (trekken) daar oP de W'

hlt
cn ' *eni&e verdre dienfi ten &eme™™ befte zou konnen doen* Het kWiC

'

wo5rd
ar tyk antwoordt, dat Valkenburg op 't papier flclde

, behelsde^
M Wr. zin

, 'Dat de Futuzen genoeg te kennen gaven dat ze d>Engelfchen^
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den helpen, indien men iet beftondt tegens Kabo Kors : dat men daar 166$.
niet kon te lande koomen dan door openbaare branding der zee , of den
hals

, meeft doornat , en zonder geweer of wapenen , ofmet natte wa-
penen

, en kruidt en lont door 't water onbruykbaar , daar honderdt man
duizendt en meer konden afkeeren , en daar men de Futuzen in veel
grooter getal voor de borft zou hebben : dat men dan den aanjlagh niet
zou konnen onderneemen , dan met het meefte gevaar van de werelt .*

dat het onmoogelyk was zulk een fterkte, met een veel kleener maghtdan
die van d'inboorlingen , in te neemen, en te gelyk hunne aanvallen, die
ze zonder ophouden op d3onzen zouden doen , af te weeren. *Dat het
°ok, al kon men fchoon landen , niet moogelyk zou zyn, het volk, indien
het kafteel zich maar twee of driedaagen kon verweeren, van lyftoght
en water te bezorgen

, of , in geval van een quaaden uitflagh , iemant
afte voeren en te bergen : want de Swarten zouden de toevoer konnen

Wnyden, en H affcheepen beletten. T>at hier door de 'vloot , zonderiet
te verrichten

, van haar meefte volk zou konnen worden ontbloot , en tot

«e fhuisreize en verderen toeleg feenemaal onbequaam gemaakt. Noo-
pende het tweede

, of
y

s Landts vloot op de Guineefche kuft met haar
knger verblyfverder dienft zou konnen doen : dat de vloot daar langer
konnende blyven, 3

1 zelve tot merkelyke verzeekering van 'tgeen de Hol-
landers in dit geweft bezaaten zou konnen ftrekken ; want dan zou
Kabo Kors terftondt te water worden bezet , en die van Futu zou men
door de Mynfche Negers te lande konnen benaauwen, om hen tot reden

te brengen: maar dewyl de vloot ten langhfl'en niet meer dan drie maan-

den en een half van lyfcoght was verzorght , dat men dan rondelyk mofi
bekennen, dat de vloot , met zoo weinig lyftoght , niet zonder groote be-

kommering in 't vaderlandt zou konnen keeren : en veel min , alvooren

't zelve aan te doen ,
eenige andre voorneemens en aanftaagen te werk

pellen. <Dat hy de Heer Ruiter liet overleggen in wat ongelegenheit men
daar te lande verbleef: maar dat hy bekende , indien men op de vloot

onder 'tgebiedt van Jan van Kampen , op het onzeeker , te vergeefs
bleef wachten , d *ongelegentheit noch veel grooter zou worden , tot
e?n onvermydelyk verderfder geheele vloote ; naadien 't onmoogelykwas
zoo veelvolks van dit landt te voeden :

3
t welk beide nochgeraaden , noch

^erantwoordelyk zou zyn. Dat hy
:

't derhalven aan zyne hooghgeroemde
Voorzichtigheit ftelde om hier ontrent het nutfte te kiezen en te doen. Dat
men zich ter eenre zyde , ten dienfte van

3
tgemeene befte , de reden zou

°njerwerpen : en ter andre zyde zich gereedt houden om met gedult te
jden en te draagen

7

1geen d'ongelegenheit des tydts den geenen die 't be-
even zouden

, naa zyn vertrek , zou laaten overkoomen. Voorts ver-

^°ndehy aan den Heer de Ruiter, dat men het kafteel van Kormantyn
0o*,Godts zeegen hadt verovert : maar dat men 't zelve , zonderde
oodige Ver^orging van 't geen daar toe vereifcht werdt , niet kon be-

nood
mCn n°C^ behouden. Dat on^er de zaaken daar toe vereifcht niet

pek
^kelyker was dan 't noodige volk tot bezetting van dien ,

welks

Korma
mendaar te lande by zicn zelve minft kon vervullen. Dat men

welh^r m door eenis; volk van de kafteelen de Mina en Mouree

fche vlo
: doch dat die twee fterkten voor de komfte der Hollandt-

eens d*?
°°r gebrek van volk, naaulyks of niet beftandt waaren te-

vertrek J|

g
f
nde *aght van 'tvyandtlyk geweidt; endatze nu

i

op het

ïonrhrt a ?
0t

' ( indien ™ «*t de zelve met geen volk wierden yer-

h J door het bezit en 'r bezetten van Kormantyn ,
in een veel er-

ger



Alsock
eenig bus-

kruidt.
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i%.ger (laat zouden worden gelasten dan men haar hadt gevonden. Der-

halven verzocht hy dat men ten mintte vyftie koppen uit de vloot

daar aan
1

landt zou .a^ten : op dat de veroverde fterkte nier tenptooyvan
de quaadtwdhge vyanden moght worden overgegeven : waar toe men,
fchreef hy, boven het gemelde volk

, ook noodtwendb met vier-vyf-
oi zesduizend! pondt buskruidt diende te worden verzien :

gedienffig
verzoekende

,
dat men hem , indien zulks buiten merkelyken ondienlt van

de vloot kon gefchicden, met dat buskruidt zou gerieven Naa 'tleezen
en oyerwcegen van dat gefchrift , voer de Heer de Ruiter, met d'andre

Het Ter-
«^«WveUiebbers der vioote, weer aan landt, daar alles met den Ge-

trekvande neiaal Valkenburg op nieu vverdt overleidt
, en eindclyk het vertrek

SffiT de vl00t vaft geftelt. Men vctftondt hier dat ook dOverfte van de

Negers aan de Mu a desgelyks oordeelde
, dat men , in die toeftandt der

zaaken
,
op Kabo Kots niet kon onderneemen. Op het verzoek van vyf-

<£SL
t,g T V

r°n
WeKlt

,

Verftaa"' dat men tweeënveertig man zoude

«odcvioo, inwilligen, zoo foldaaten als matroozen. Om daar toe vrvwillie volk te

bekoomc" w««kn dc maandtgelden vctbeetert, en een matroos van el>

gtlaiten. tot °P zelticn, en een foldaat van tien tot op vyftien gulden gedu-
rende hun vetblyf daat te lande

, geftelt: met belofte, datzed'iegaadjc
zouden behouden, tot dat ze in 't vadetlandt zouden worden afgedankt,
en dat men ze met d'eerfteaankoomendefcheepen zou moeten naar huis

zenden
: vootts dat ze ook hun aandeel in de buit, by 'sLandts vloot

alrcede gemaakt, en noch te maaken op de geheele reize zoo wel als

anderen zouden genieten. Ditvolkwerdttendeeieop 'tkafteeldeMin*.

vyfdui-
"ndeeleopMourcc, en ten deele op Kotmantyn geleit. Belangende het

»..a. po„d t
Mskruidt werdt goedtgevonden , dat men vyftig vaaten , tot vvfduizendt

o£X4Zt'J* "7 °°^elde «niflen, L den Generaal Valken-

n 5*. ™E *>u overdoen. 1 en tyde dat men d'Engelfche goederen , van Kabo
Verde enS.erra L.ona gebraght

, aan de Mina hadtontfcW waarefl
ookdebu.tgoedercn, d,e den Opperhoofden

, Bevdhebberènlnalvan de vloo toequaamen aan den Generaal Valkenburg overgeleverddoch onder beding, dat de waarde van 'tgeen daar van Lu kooien in

de Zt Vl°0tC 2
°?

WTkn Vh3den
-
H*r <*« verzoek „„

d

Tti*

goud n

1 £* Ce
" bne

! ™r
den Generaal V^«nbu«g dat 1 y eenig

aan'de BeSh Sfaers
" '

de Heeren^n da*
Co„dt aa„ u,J", kevclheobcrs

,
matroozen en foldaaten, hun aandeel in de»

a* gC
' bem.S

t

r

e

n
bCtaalCn

,-
°P welkvCT^^achtende;ti

g I, gol verdt

Siddert t
C

t
P
R
g
>
rag

n TV00 h°°g ™d™ d« buitgoederen

vvftk matk (tÓudr H !t

C
^
S

h '

?i ü P'eB°' bragb* men twee honderdt en

denblaroet
8^1' t I

Holl*ndt °»trent vierentachtig duizendt gul-
den bedroeg

. en in tfclnp van den Schoutbynacht van Nes werden on-
trent dtiehonderdt mark goudts, ten behoeve van de We£ScteKom-
pagnie ingelaadei, Daarna (lelde de Heer de RuitetX om lies

tot

• het vettrekdcr vioote te vervaardigen. Aldefcheepeinverdeng^krenght.
en op meu fchoongemaakt. Elk haalde zyn water Doch efrde vloot

Vtemdt °P dck»ft 'Ctvoor dat hier in 't voorbygaan to« te vetha»"

voo„a, va„ Dne matroozen
,
op zeekeam tydt, die niet gemeldt wordt,«««d». landt getaakt, raakten op een avondt, door den dLk bevangen,

eikanderen in gefchil
,
en met meflen aan 't vechten : ja hunne baldaf

E—»- SteP*T V
7' r

ZC
A

t,icht » itbli«en
, en in { donker als&

(iagh .

Ie menfehen elkandere fneeden cn flaaken. De waardt van den b" 1*

daar op onvootzichtelyk toeloopende
, om hen te fdieiden liet 'er

.•en 1
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ven, cn de vechters werden gevangen: doch zy ontkenden den doodt- i66f,

flagh. Ook is 'tonzeeker of de fchuldigfte van zyn misdaadt, in 't dui-

fter en fmoordronken begaan , by zich zelvcn was overtuight. Hier
iĉ J,°*

over te recht geftelt , werdt verdaan , dat ze zich alle drie ter doodt zou- door't lot

den bereiden , en daarna om den galg looten. Dit vonnis werdt Uitge-
J"^

1

^^
voert, de geen dien 'tlot trof opgehangen, en, toen men meende datj^rdtop-'
fty den geeft hadt gegeven

,
afgefneeden , en ten graave gebraght. Dan sc^

n^»^
^en begoftaan 'tbeweegenvaneenzynerleeden eenig leven te merken, den : doch

,

en de gehangen quam allengs weer tot zich zeiven. Toen werdt beraadt- dawnabe-

flaaght wat men met hem zou doen ; en de Generaal Valkenburg ver- d°orTRui'
ftondt, dat hy echter moft fterven, als die verweezen was omzoodaa- tersvoor-

Jjg
met de koorde geftraft te worden, dat 'er de doodt naa zou volgen. §™u

%e~

^och de Heer de Ruiter dreef het tegendeel, zeggende, dat men, geen

klaare blyken hebbende dat hy de rechte doodtjlaager was , hem wel
door *t lot hadt veroordeelt : maar dat zulks geen vaft bewys van zyn
fchuldt mede braght : dat het lot zoo wel d'ongelukkigen als de fchuldï-
gen kon treffen: dat dees man, nu door Godts beftieringnoch by 't leven

bewaart, onfchuldig kon zyn , of min fchuldig dan een der twee ande-
ren

, en derhalve behoorde geffaart , of begenaadight te worden : dat
ook het geen hy alreê hadt geleeden , te weetén , defmart en 'tgevaar
des doodts , tot eenftrafverftrekte , en anderen ten Jpiegel kon dienen.

Deeze en diergelyke reedenen hadden kracht op 'tgemoedt van den Ge*
neraal Valkenburg , en de Ruiters voorfpraak behieldr den man by 't le-

ven , die daarna de Ruiter voor zynen tweeden vader hieldt : beken-

nende, dat hy door hem van de doodt was verloft. Ook plagt hy federc

te vernaaien , hoe hem de fchrik des doodts te dier tydt zoo hadt be-

maghtight , dat hy weinig geheugenis ofgevoelen hadt gehadt van 't geen

hem op dien dagh overquam : dat hy naa 'thooren van 't vonnis byna

nergens van wift, en van de ladder geftooten wordende, in eendiepen

put fcheen te vallen, zonder eenige fmart of benaautheit te voelen. Dus
verre hadt danxt des doodts aiie zyne leevendige geeften verdikt , of
Verdooft. Den zevenentwintighften van Februarius onthaalde Valken-

burg al de Hollandtfche Opperhoofden der vioote (behalven de Ruiter *

die aan bloedtvinnen en roodtvonk zeer onpaiïèlyk was , en zich daar-
0rn binnen boordt hieldt) met een vriendelyk fcheimaal ,

(daar ookdege-

^
ange Engelfche Overfte Selwyn tegenwoordig was ) en op den zelven

J
agh ging de vloot onder zeil, vereerende het kafteel de Mina met elf °^?e

*chooten
, daar met negen op werdt geantwoordt. Toen werdt in 't fchei- t zeii.

J!

eu aangemerkt
, dat men zich met zoo veele fcheepen en zoo veele men-

den ontrent twee maanden lang op deeze ongezonde kuft hadt ont-

«ouden
, en dat byna al 't volk der gantfche vioote noch zoo frifch cn b

™
c

"'

gezondt. Was ais 0f men in Hollandt waar geweeft. De Ruiter hadt weUondtheic
Gq

P
rgaans ordre geftelt om 'tvolk zoo veel van landt te houden als moo-

j

crvIo0tc

iet u
VaS : maar ecntcr hiddthy 2ulk een algemeene gezondtheitvoor

ee o
C 2aams

» en een' byzondren zeegen van de goddelyke voorzor-

lenU
r

j
C vloote

: met recht oordeelende, dat men Godt niet tenvol-

tioht- „
danke* voor zvne ecnaade: die de Hollanders , in ditongemaa-

quaale
g
n
W*5 ' 2o° wonderbaarlyk voor de mcenigvuldige zicktens en

waarten'i ,
^uropifche menfehen hier onderheevig zyn ,

hadt be-

ticnfcÏÏ °uden - ^ vloot ; weer t zeil gegaan ,
beftondt nu uit veer^

Sï if*?' twaalf van oorlog, de lyftoghtHuit ,
en 't Engelfch fchip

Vffth^ dat nu voor een brandei verftrekte. Het ander Engelfch
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i66S . fchip de Victorie hadt men , gelyk verhaalt is , om zyn ouderdom,

tot een Heet aan landt gehaalt. EerftzeildedevlootZuidtzuidtooftaan,
enZmdentenoorten, ook Zuiden en Zuidentenweften

: want aldie van.
de Gumeefche kuft naar 'r vaderlandt willen

, moeten (dewyl hietde

Tortr £ iad 'gh W6W W 'iaFn
) Z»'dtooftwaart aan by den windt,

wTdr Z l'

1

ft™' g™d
f
n b^end^ Liniekomt

, daar in 't gemeen de

°<J" eilanden P
y 7 ^dtooftelyk waayt, dienende om de Karibifchc

,oordcKa- panden te bezeden. Den tweeden van Maart werdt een ordreberaamtKJ ÏZïvt A
K
?
Pa?

a
£l

"f'^den terichten, ombydagh nochnachï
feilen. c„

noo't vandevlag te fcheiden, en zelf eenig fchip naiaaeende nietver-

tuL
}a3g

Z\t
a
f
at2e

,
de V'a8 bewW in\gztht konden

^^^^^byeettraoghtblyv», dewyl den dienrt van
.jam. t Landt daar ten hooghrten aan was gelegen. Ook was dit byeenblyven

t««*
der fcheepen te meer van nooden

, om dat men op deezen toaht geentr„ fte of zekre verzaamelplaatst konftellen, en zyn
P
eaa„nagenmoftbc-

leiden naar dat de gelegentheden voorquaamen. Ter zeiver tvdt wer-
den de Kapiteinen vermaandt, dat ze de Jyftoght en 'twaater welzoo
den bezuinigen

,
om te langer tc konnen uitharden : en voorts beflooten

.

dat men voortaan voor yder man een kan van acht mutskens
^sdaaghs zou uitdeden en dat de Kapiteinen

, die minft voorzie"
waaren, met dnepondt broodts ter week aan yder hooft te geven zou-

Komra„ f1

T°
0ge" VO

l
ftaa,

,V
dat men al 'tgeente kort zou geleven W<*

i ,
den daarna aan tvoIk deughdelyk zou betaalen. Den zeften pafleerden

<J**,. s Landt'
;
fcheepen de Linie, en komende bezuiden de zelve zeilde»

* h.% cf '

kaap of
,

uithoek van Lopo Gonzalves tezoeken, boven

ut, ***• fZ ;
e
?"
A "nob<

f heenen
'
Dic 2y« wee eilanden in d'Ethiopi-

S'^V,? ^tonder de Linie gelegen, dat weleer tweemaal
cjslu door de Hollanders werdt verovert

, maa? door dWemaatiel theit e»

2&3P „ !
£rg,f df 'T

h
ï
Zy"e overwin"^ verHondt

: een Ja"3kkende
vanZ n 7 T ma"ne" ; "let "aame" van del G^né aa, Pieter

j»-2n.zi
? .
van der Does, en den erooten veplirMr *«i r „ riv

- sas^Hv^^8^»
wils zeerad, lykwa en /^T dat «lyke fcheepen dik-

tydts kortte rlr
•
die men dan mort inwachten

, 't welk veel

cl ccÏLS

^

gn
gZ°° V"' d3t ^'«admiraal de Ruiter! ziende

KWeSS^H eene,Mal V
^
fPreiC - °P de» «idigh df

Door* de^whu2^3' ende^nen
' die hy meeft fchuldigoordeel;

'T Ie vanS&^l^
Fen Den vierenrwinrióuu »J P ZU,k verz«™ hadden helpen Itf

weit te ïteiien, en zeilden den derden van April weer door de Linie be-
noorden, hebbende toen de Soute eilanden

,

P
0f Hat jï benoorden

van hun vervolgende hunnen koers Noordtwefttenweffen' Den tictt-

ow,t?„r;
,eP de

.

H?« de R"lter
,
*n Krygsraadt aan zyn boordt met h«»

«.* f,t overleggende
,
of de Jyftoght door de gantfche vloot beft^drzou ï^'

°m
•
v° g<™ dordre der Heeren Staaten ,

-„aar de BLbadÏ en ande^

SSSS£A tezeilen
--^^"S^^^.^** wel de lyftoght fchaars om quara , den koers naarde gemelde eilanden

ftelle»
:
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ftellen: op hoope van een goeden buit , en dat men daar wel lyftoght 166^,.

zou bekoomen : of zulks mifTende , dat men dan de behoefte aan Mar-
tinique

,
Gardeloupe , en andere eilanden , die de Franfchen in dat ge-

Welt bezitten , voor geldt zou zien te bekoomen. Wyders heeft men in

den Krygsraadt eenige punten beraamt , waar naar dat men zich in 't aan-
tallen van alle Engelfche , Schotfche en Yrfche fcheepen zou richten.

*Dat men al hunne fclieepen , die men kon aantreffen , kleen en groot , zou
t

Ordre op

dachten te nemen of te bederven ï ook aan de Franfche eilanden , als 'l™™^f.
Ze niet lagen onder de kajteelen. 'Dat de vryepiondering, te vooren aan- rendcrEn-

gaande Trins Roberts verwachte vloot beraamt , m zoude ophouden i jg^n
doch dat de Bevelhebbers , matroozen , en foldaaten , de piondering , bcraamr.

aie van oudts was toegeftaan , zouden hebben, zonder 't ruim derfchee- *°^ril>

Pen te moogen openen, ofdaar goederen vit te haaien. 'Dat ook niemant
*K des anders entering zou enteren , ten waare dat men eenïg fchip of
fcheepen met geweldt quam fabboordeeren, in welken gevalle ieder zyn
b
jft zou moogen doen : doch dat men daar zoo haaft zou moeten affchei-
acn

, als moogelyk zou zyn , en noch andere pryzen trachten te bekoo-
*nen: Dat men de genoomen pryzen, waar 't moogelyk

, Jlechts met een
half quartier volks zou bemannen > op dat elk zyn volk tot dienft van
den Lande by den anderen moght houden , om by verdre voorvallen ge-
bruikt te worden: en eindelyk , indien eenige Engelfche Konïngs oorlogs-

fcheepen wierden verovert, dat dan devrye piondering voor de verove-

raars zou zyn ,
volgens 'tgebruik der zee , en naar ouder gewoonte

:

en dat men ook voor 't afhaalen der vlaggen , naar d'oude wyze , zou wor-

den beloont. Etlyke daagen daarna werdt noch naader overwoogen, by 13 A^th

wat middelen men den Engelfchen aan de Barbados de meefte afbreuk

zou konnen doen , en voorts bekent gemaakt , in wat orde en rang elk

zyn plicht zou betrachten. Den negenentwintighften kreegen ze de Bar- ^^""^
bados , een der Karibifche eilanden , in Noordtam( rika , op de Noorder- deEby
breedtte van dertien graaden en twintig minuten gelegen , ontrent den

'

c cilandt

niiddagh
, in 't gezicht: maar nadien het te laat was om op dien dagh

B
^*j™iu

*et te verrichten , werdt goedtgevonden , dat de vloot zich het overige

Jan den dagh, en den aanftaanden nacht, buiten 't gezicht der Engel-
lc»en zou houden , en met den dagh by de werk trachten te weezen

;

°P dat men hen met te meer kans moght overvallen. Den volgenden dagh
Sllam de vloot in goede orde tegens den middagh voor en in de baay
Vatl 't cilandt Barbados. De Ruiter laveerde met het fchip den Spiegel , ge-

dJ^
c

a

crt

^Y%ht van den Viceadmiraal Meppel , en den Kapitein Sweers , tuffchen deBaX-
an

e twee kafteelen , eerft in de baay , tot dat hy met zyn boegfpriet geend™.
^'er vademen van hunne fcheepen af was. Dus opzeilende begoft heW° B" *

uider kaftccl ontrent ten half twaalven op de Ruiter en d'andre fchee-
pen tefchieten: en daarna al d'Engelfche fcheepen, vier- of zesendertig

cje
Setale , en ook het Noorder kafteel. D'Engelfche fcheepen, die van

>

t j

on^ der Hollanders in tydts waaren verwittight
,

laagen onder

dWar i

dicllt by clen gronck gekort, tufTchen de twee kafteelen, die,

ten ko 1

Cr hun 0111
' °P de Hollanders zydelinguitmetgeheelevluch-

landtfM r
fcn°°ten

,
insgelyks de fcheepen: waar door de voorfte Hol-

Pcnde I j
1^611 *00 getroffen werden, dat ze hun opftaande enloo-

celfchVnt ^ch hun zeilen niet konden gebruiken. De Ruiter ,d En-

men^ ekende te naderen , raakte byna aan den grondt. Dewyi

in 'rlc?
tCg€n

al het Engelfch gefchut moft oplaveeren ,
werdt men

*ort gewaar
, dat het onmoogelyk was in een baay , zoo naau en

Zz 2, zoo
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1665 . zoo droog ,

tegens zoo veel gcfchuts
, met zoo zvvaare fcheepert in te

koomen, en iet tc verrichten. Het Engelfch Konings fchip , dat de Rui-

ter by Kabo Verde in zyn maght hadt gehadt
, en toen liet vaaren ,

vocht hier onder d'Engelfche fcheepen : doch de Ruiter hadt het met

fchieten zoo moede en mat gemaakt , dat het geen weer meer dcedt,

en hy meende het aan boordt te leggen: maar werdt van alle kanten zoo

fchip

R
w«d"

rcd
^
elo°s gcfchooten

, dat hy van beOuit veranderde. Al zyn zeilen,

zeer redde- en loopend wandt , zyn brallen, boelyns, draayreeps, fokkeftagh, en

fchofSn.
tien llooftouwen werden ftukken gefchooten. Aan ftuurboordt kreegh

hy drie of vier fchooten onder water , twee fchooten door de groote

maft , en de befaansmaft was wel half af. Daar quam een koegel ,
die

zyn' Opperfchryver Paulus Adriaanszoon Klerk , een' Adelborft Bel-

lechere , met een' matroos te gelyk wegh nam , en zyn' Trommelflager

doodtlyk quetfte. D'opperfchryver Klerk was gewondt , zonder bloedt

te laaten, en ftorf ettelyke uuren naa 't gevecht. De Heer de Ruiter an-

kerde onder 'tgefchutder Engelfchen, endeêwat hy konde om tot zyn

voorneemen te koomen. De Schoutbynacht van Nes, de Kommanden

d'Engef-

30 de Wildt, en anderen, raakten wel een halve fchoot beneden d'Engencne

fchenniet fcheepen , die geduurig vuur gaven : maar men kon hun niet g
e'

genoegna- noegh genaaken ; ten deele om de fchaade die men leedt in z^eïi

en touwen , ten deele om de drooghte ; zoo dat meeft al de Holland'
Di«s moe- fche fcheepen aan den grondt ftieten. 'T gevecht was kort en fchefp»

la^dS-" niet langer duurende dan anderhalf uur , tot dat de Hollanders ,
toeïl

dryven. hunne zeilen en touwen meeft ftukken en t'onbruik waaren gefchoo-

ten
, tegens hunnen wil van d' Engelfchen afdreeven , en buiten fch°otS

ten anker moften koomen. De Ruiter hadt achtdooden, envyftienge'
quetften, en daar onder eenige , die d'armen of beenen quyt of aan
ken waaren. Kapitein Sweers verloor zyn Schipper, en noch een man-

D'andrc fcheepen hadden geen dooden , maar etlyke gequetften. Eeni'

gen meenen dat de Hollanders al d'Engelfche fcheepen zouden hebben
genoomen

,
indien ze aan hunne zeilen zoo niet waaren befchaadight:

dan die fchaade was niet voor te koomen , en zonder behoorlvke zei
"

laadje kon men hun niet genaaken : ook gaf de drooghte gdvk geze*
is

,
groot belet. De Ruiter

, oordeelende dat de voorzickigheit van

Men houdtS^f™^^^ ^ iet verders t'°nderncemen ,

Krygsraadt, .

b0
°f

d
f
n pygsraadt aan zyn boordt , daar men terftondt befloot de

naaS- ^*™^e ^hecpen op te redden
,
de lekken tc floppen, 't wandt

te

tinique tc
iplitien

,
en alles

,
zoo veel moogelyk was , weer klaar te maaken ,

00
zeS 9 ctóonder U1

5
ltel naar Matanino of Martinique te zeilen : devvyl de noodt

hen

y^Z^^rweron^ wanc
,

eenigen hadden groot gebrek van lyftoght en >f
en andre be- ter

;
jaa daar waaren fcheepen die Hechts drie daaeen waters en eenige

die

g°en waterhadden, en van d'andere moften worden verzorgd
io^rü. Ook kon men in al d'omleggende eilanden geen water genoeg bekoomf

'

behalven aan Martinique en Gardeloupe. Men vondt dan niet
geraaden

die waterplaatzen voorby teloopen: en zocht, zoo haaftmen zich^

Devioot
]

]
adt voorzien

' °P
lec fP°edighftc d'andre Engelfche eilanden aan <e

komt voor doen
> en daar 't geluk te verzoeken. Dit befluit werdt ftraks te werk g

e

U
*Ma

lquc ' ftclt
'

cn dc vIoot
°I
uani den cerftcn van May des avondts voor Marring*J' ten anker. Men begroette zekere batery of fterkte , die in 't Noorden^hun lag, met eenige eerfchooten, daar naar behooren op werdt geantwoo/^

[
'

Daarna zondt de Heer de Ruiter GraafJan van Hoorne
, Jonker van K0

^
verden

, en den Fiskaal de Witte met de floep aan landt , om den *
, rt
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fcheii Gouverneur den Heer Klodore mondeling te begroeten, met ver- 166$.
zoek dat men eenige lyftoght ten behoeve van de vloot zou moogen op- DcGou-

koopen. Dit werdt toegedaan , en de Gouverneur liet ter zelve tydt de weïtbe-
Huitcr door eenigen van de zynen aan zyn boordt verwellekoomen. Hier groet °

verftondt men , dat deFranfchen een Amerikaanfche Kompagnie hadden
°Pgerecht , en daar door den koophandel met andere volken , tot groot
verdriet der inboorlingen , verbooden. Men zagh hier nu eenige praau-
Vven met Wilden aan boordt koomen , welker lichaamen roodt waaren
geverft

, die koopere plaatjes door hunne ooren , ringen door hunne
neus

, en lang zwart hair hadden. Dees gingen, zoo wel vrouwen als

jannen, moedernaakt. Des anderen daaghs braght men hier acht doo- Ac
jj

l <*oc

den, die voor de Barbados waaren gefchooten , onder 'tloflen van eenigh Ven.

cgra"

gefchut en musketten, ter aarde, en men bezorgde terftondt dat er een Verzor-

groot deel kaflave voor de vloot werdt gebakken. Dees kaffave werdt fy'fclghr.

gemaakt of getrokken uit de wortel van een houtftruik , Manyok ge- _£f%7-
noemt

, die eerft gefchilt , en daarna tot meel werdt gerafpt , daar men SvcThct
<jan 't fap , dat een fel vergift is , in zakken uitperft. Dan werdt het , zon- broodt der

der 't zelve met eenig vocht te mengen f in een platte aarde pan , daar voikcn'

he

Vier onder leit
,
gebakken , en naa 't bakken in de zon geleit ; op dat z*a»d&

het te meer droogeen te harder werde, om te langer te konnen duuren. ^tjfZnMen maakt of kneedt het niet dikker dan een kleene vinger , ofnoch dun- deAnuUet.
ner

, en gebruikt het voor broodt, dat zeer imaakelyk is, en niet onge-^ 1 °4"49 7 '

*ondt voor die 'tzich gewendt te eeten. Ook liet men toen ten behoe-
4?8 '

Ve van de vloot veele boonen tot meel dorfchen. Ter zeiver tydt ver-

Zocht de Gouverneur zeer ernftelyk , dat men hem zeshondert pondt van Ecnig bus-
s

s Landts buskruidt zoude overdoen, 'thonderdt tegens vyftig guldens kruidt «n

tebetaalen: 't welk de Ruiter , met toeftemming van zynen Krygsraadt
, ytlï'

inwilligde; dewyl men noodtwendig lyftoght van 't landt moft hebben, ov«gedaan,

daar hy hun hinderlyk in kon zyn. Ook beloofde hy vyftig tonnen fpek eenig
en vleefch voor de vloot te leveren. Voorts werdt etlykedaagen alle vlyt fPck . en

aangewendt om water te haaien, de fcheepen te krengen , te varkenen en devbode-
harpuizen, en elk kocht zooveel lyftoght als hy kon bekoomen. Ge- verr.

""rende dit verblyf der vloote aan dit eilandt, quam de Gouverneur S^dên
2yne echtgenoot , en veel eedelen aan de Ruiters boordt , die hem fchoongc!"

onthaalde, en in 't koomen en gaan met eerfchooten vereerde. Ook "^behoef
Wel

Vke
Ruiter den volgenden dagh met d'andere Opperhoofden en ette- te voorzien»

ft* Kapiteinen by hem ter maaltydt, daar men hem groote eer en vriendt- J-Sei

^
laP bewees. Hier leggende liet men de gevange Engelfchen, die in fchegevan-

reh
ary

' tC Kormantyn '
enopd'Engelfche fcheepen van Tyier en Too- fal

n

v

e

e

n

;s^burg waaren bekoomen , en op de vloot verdeelt ,
op hun verzoek ,

wyn , wor-

fte n
C^anck Martinique aan landt zetten

,
uitgezondert den geweezen ^

n
n
om 'la"

men
Cr °^ ^ormantyn Selwyn. Dit werdt te eer toegedaan , dewyl 5

moj.

met
vrcesde

, dat men zich , indien de reis wat lang moght duuren

VvfcuÜ"
Vo*k» door fchaarsheitvan lyftoghtvyfde
TV1XV

' aoor icnaarsneitvan ïyicognt, zou verlegen vinden. Den

den \-
Va

? ^ay taakte de Ruiter met zyn fchip , en de fcheepen van

Swart

lC

u aal Mcppel, en de Kapiteinen Sweers , Jan van Nes,

^ndrik Adriaanszoon , en de behoeftfluit van Enno Doedes-

kiaar en vaardig. Maar de fcheepen van den Schoutbynacht

Van den Kommandeur de Wildt, de Schoutenbynacht

*°on Star
Aart

: van Nes
va *i der 7J
'tHoen

ai
l en Haakswant ,

mitsgaders van de Kapiteinen Pomp en

Wachten *n
en noch naar hunne kaflave, of broodt, boonen en vlees,

cn
- ^erhalvenbefloot de Ruiter, (weetende hoe veel aan de fpoedt

,

Zz 3 on~
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1665. ontrent zceaanflaagen hing , en achtende dat de tydt hier dierbaar was)

met degereede fcheepen voor uitte zeilen, en d'andre te laaten volgen.

Hy noodde den Franfchen Gouverneur
, met zyn gemaalin en gevolg,

noch eens op zyn fchip ter maaltydt, nam van hem zyn affcheidt, ert

c May. ging den zeilen der maandt , vereerende het Franfch kafteel met etlyke

x^cm«
K
«- eerfchooten, daar ook op geantwoordt werdt, met de gemelde zesoor-

logsfcheepen, en 't fluitfehip van Enno Doedes, t'zeil. Hy ftelde zyn koers

naar de lywaartfte Engelfche eilanden; om te zien of hy daar eenige En-

gelfche fcheepen zou konncn aantrefTèn, en veroveren. Den Schoutby-

nacht van Nes werdt belaft , met d'andere fcheepen , den volgenden

dagh de vlag naar de reede van 'teilandt van Sint ChriftofFel ,
aan de

haven van Baxftarre , te volgen; daar men eikanderen tot den twaalven

en dertienden der maandt zou inwachten. Tegens den avondt zagh

men een Hollandtfche fluit, doch in Franfchen dienft , die van Rochel

Jn
y
den

g
^l
uam ' en ' verpreidt werdende, te kennen gaf, dat de Hollanders met

oorlog met d'Engclfchcn in oopenbaaren oorlog waaren, doch dat de vlooten noch

*7gM«j
dt

' niet aan e^andere waaren geweeft. Den volgenden dagh verftondt fa

Heer de Ruiter, uit een Hamburger boot, dat aan 'teilandt Nieves ne-

gen , en aan 'teilandt Montferratte vier Engelfche fcheepen in laading

2 May. laagen. Daarna ontmoette hy een Franfche boot , naar Sint Chriftoflel

Komt
zeilende, dien hy by zich hieldt; om hem de gelegentheit te beneenien

'tciïït
23

" van d'Engelfchen te waarfchouwen. Den negenden quam hy aanMont'
Momfcr- ferratte , ftaande onder 't gebiedt der Engelfchen , een der Amerikaan-

"iMay. khe eilanden , die men Karibes of Antilies noemt , ten Zuidtweften van

^Daarvyf 't eilandt Antigoa , en ten Noordtweften van Gardeloupe gelegen. Hy

dne
C

b
P
oots

en
zeilcle mct z)rne ^heepen 's morgens met den dagh den Zuidtooft baay

worden in, genoemt Haftens baay : daar de Kapiteinen Swart en Enno Doedes,
verovert. zoncjer een fchoot tc fchieten

f hct Engelfch fchip Afrika naamen, dat

twintig ftukken voerde, en met fuiker en tabak was gelaaden. pit was
een der acht koopvaardyfeheepen

, te vooren aan Kabo Verde aange
'

haalt, ontlaaden, en daarna ontflaagen. Van daar zeilden de Hollan-
ders naar de Gouverneurs baay , daar ze noch vier fcheepen en drie

J"^ui.
teott/TV?ï?" T°Cn hier nieC mecr te doen viel bilden ze üt^

ter naar
»aar teilandt Nicvcs

, 'twelk anderen Mewis noemen, en ook een der
N1CveS

.
Kanbifche eilanden is, dat van d'Engelfchen werdt bezeeten, daar ze re*
zeiven daage ten drie uuren na den middagh by de zuidthoek aanquaa-
men. Hier laagen vier kafteelen , een met acht, een met zes een meC

vier
,
en een met twee ftukken gefchuts verzien. Zy zaasen.zes Ei#

icne icheepen onder twee kafteelen
, twee voor de Gouverneurs baay»

Twee V1 CCn gW
°>

fchip met eea kaPer in Mortons baay lessen. Kap*eJl
?

fcheepen Swart nam de twee fcheepen voor de Gouverneurs baay "naadicn daar al

verovert, 't volk Uit vluchtte. De Ruiter en Kapitein Sweers zeilden naar Mor«*
nS

baay, daar 't groot Engelfch fchip, met de kaper, onder 't kafteel mf
vier ftukken Jagh

: 'twelk op de Ruiter en Sweers , dewyl ze naar de

fcheepen moften oplaveeren, fel, en zonder ophouden , fchoot : ^
zy gaven op de twee fcheepen zoo dapper vuur , dat ze insgelyks^

fch'pS°
ot5tvolk werden ver

j
1 De Ruit<*s floep roeide terftondt, welgern**?'

«oomen.en naar 't groot fchip
,
daar ze niemandt vonden. Doch nadien men 't^\

^«laaten. tegens 't landt en dicht onder 't kafteel op den grondt hadt gehaald
en

dat 'er veel waters inliep, (dewyl 'tdoor t fchieten vry doornagelt **l
en etlyke fchooten onder water hadt) zoo werdt het van

,tHollafl
7^

bootsvolk, geen harts genoegh hebbende om de lekken, zoo dichw
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tkaftecl.leggende, te floppen

, en >t van de grondt afte haaien , nadatze i66f;
«aar wel anderhalf uur waarcnin gcweeft , en al geplondert hadden wat
ze hekoomen konden

, fchandelyk verhaten : de Ruiter , toen ze weêr
aan boordt quaamen, meteenloogenpaaijende , en zeggende, dat ze alleW.hadden aangewendt' van 'tfchip los tekrygen, maar dat het vol wa-

ou
P

'>
CT

l
V°°rtS geh€el °P den grondt z°nk ' ^aar d'Engelfchen

S aamen'er 's nachts weêr op , pompten 't water met kracht uit, flopten
e gaaten

,
kreegen 't vlot , en gingen eerlang daar mee t'zeil. De kaper Ecn karè*

vv a
dGOr 'C volk van Sweers genoomeri. Geduurende dat vechten

gcno0mcni

^erdt ook het kafteel door de Ruiters gefchut zeer reddeloos gefchoó-

^
n

» maar 't hadt ook zyn fchip niet weinig getroffen. Zyn Bootsman

,

n noch een matroos
, werden doodtgefchóoten , en etlyke gequetfl.

«aertufTchen waaren de Viceadmiraal Meppel, de Kapiteinen Henrik
ariaatiszoon, Jan van Nes en Jakob Swart , met d'andere zes fcheepen

,

en hi?
tWCe kafteelen laagen '

d°ende. Zy befchooren de kafteelen

,

naalden, onder dat fchieten, met hunne boots en floepen , de zes Nochieé
keepen binnen een piftoolfchoot van 't landt. Dan een van de fchee-

fche
.

c
»j

cn
,

vaü «
d
°°x

MePPels volk genoomen
,
werdt bevonden een Franfchman gXaiu! L

an Mnt Malo te zyn , en terftondt ontflagen. Voort werdt al het kleen
vcrovert °

Vaartuig dat d'Engelfchen daar hadden in den grondt gehaakt , en nier
overgelaten van 'tgeen menbekoomen kon. Toen zeilden ze tot onder DeR«»«
de zoutpannen van 'teilandtSint Chrifloffel ,

en quaamen daar 'savondts "ntch"
tcn tien uurenten anker. Dit's een van de voornaamfle der Karibifche fto#eL
Elanden , dat ten deele by, de Franfchen en ten deele by d'Engelfchen
to'erdt bezeeten , ontrent een myl van Nieves gelegen. Met het aanlich- Enkomé

ten van den dagh' gingen ze onder zeil naar Baxftarre, daar ze ten acht AhS*"
Uuren

,
nevens hunne pryzen

, met d'Engelfche vlaggen achter uit ten
loMV°

anker quaamen: vereerende de kafteelen met etlyke fchooten, daar met
g%ke beleeftheit op werdt geantwoordt. De Franfche Gouverneur La
£ale quam den Heer de Ruiter zelf begroeten. Daar laagcm vier kleene
^eelfche fcheepen aan de groote reê onder de twee kafteelen

, maat

nLi 7
n
,f

l<

?

hunne
,

laadinS aan Lindt gcbraght
1 zoo dat menWoüig.hielde hen op dereede met geweldt aan te taften. Ter zeiver tvdtwe de Ruiter ordre, dewyl men hier, om de zes andre oorlogsfcliee-

in te wachten, moft blyven leggen , dat men de goederen uit de

tweefV°
Ucle overnaalen

-
AlIes werdt naagezien

,
aangeteekent', en in

bakU P
j
n gelaade"; °P dat mende buit, die meeft in fuiker en ta-

de R
6

'
min veriPreit by een hadde. Twee daagen daarna zagh KettWU

Vesko
ter °P denmiddaghtwee Engelfche fcheepen onder 'teilandt Nie-

z0on
°?len '

daarhy 'savonts de Kapiteinen Sweers, Henrik Adriaans- v«, daar

hen bv
V

?
t

1

Cn
^an van Ncs '

met hunne fregatten "aar toe zondt
,
om g^ènnaai

^ondt r

1 ^ tekoomen; op dat zy 't niet zouden ontloopen. Hy ver- we zendt.

' hy onderN°
0k van goedet" handt ,

dat het groot Engelfch fchip , 'twelk
lxM*3'

bericht j
1Cves meende in den grondt te hebben gefchooten, (volgens

daan
) door d

j2yn V°lk
'

twe^ in ,tfcniP was geweeft
,
hem hadt ge-

h^^Lt
ftopt, naar?

En
?
e ĉnen was geredt, en dat ze, de lekken hebbende ge- heïfehip,

kaar op 0nj?
mai^a waaren gezeik, om daar 't fchip weêr klaar te maaken. ^JJjJ"

^er, die als R°
dt lly zyn St:uurman > Schieman , en den Quartiermee- Nieves inL

'tfchip Waar
evelhebbers over 't bootsvolk met zyn boot en floep aan f^&r

Eggende
vv

n
^
eWeeft

> en dat eenigen tydt hadden ingehadt; hun aan- hebben"
te

den fchvn
at

y d»ar van hadt verftaan. Zy poogden hun verzuim met daarna w*$

* Vaa noodt te dekken , en hielden noch ftaande , dat het fchip
gcrcdt '
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geheel inde grondt was , toen zy daar af moftenvlnchten. Doch hy zei-

dlar'Tr
dc

'
dat d

'

uitkomft der zaak n8t tegendeel toonde : hen beftraffende,

ecMigcn"an als onachtzaamc luiden , die hun eer weinig hadden betracht , en 't ge-

dL'Vhid'
wonne k*"P uit vertfaaghthcit

, buiten noodt, verlieten: daar by voe-

dcnvcrlai: gende » dat indien zy hem maar te kennen hadden gegeven ,
dathetfchip

hem met
nict Sezonkcn was »

hy daar met 7Tn fchip op een kabel lengte hadtkon-

vaifch b" nen by koomen , om daar een 'tou aan te brengen , en 't af te fleepen.

Ïc -Jr

tmis' ^aar nu hadden ze hem met hun onwaarachtig bericht misleidt. Des

1

1

\May. anderendaaghs
\ zagh men met den dagh de vier afgezonde fregatten dicht

onder Nieves, en kort daar aan d'andre zes oorlogsfcheepen met het

brandtfehip de Sinte Martha, die van Martinique quamen. Op den zei-

ven dagh kreegh Kapitein Sweers het Engelfch fchip , boven gemekt,

dat de Ruiter voor Nieves zoo lek hadt gefchooten
,

N

en van de veroveraars

fchip wade
was verlaaten

'
m '* gezicht

,
en maakte daar jacht op. D'Engelfchen7X0

door Sweers tCIl hunt'ontzeilen, maar werden in 't kort achterhaalt , en door Sweers

Iciwu" en '* ^ocn verovert
»

die nocn 's avondts met den prys op de reede

van Baxftarre by de Ruiter quamen. Dit fchip
, Nieves en Antigoa g

e'

noemt , was een pynas , groot ontrent tnegentig laft , gelaaden met

vwL^ptof^' tabak
'

oIyfontstandencn indigo. Ter zeiver tydt verkocht deHeeC

verhandelt de Ruiter , met goedtvinden van den Krygsraadt
, cttelyke Engelfche g

e'

zen?oo
P
r

y* "oomefcheepen (om door de zelve op de verdre reize te min belemrfl
ert

fuiker. te zyn) aan de Franfchen , voor een party fuiker : te weeten , de fluit

,

Samuel, door Kapitein Swart verovert , groot ontrent tzeventig ofta^
1-

tig laften, voor twaalfduizendt pondt fuiker ; den pynas Bonavontura, va»

gelyke grootte , door den zeiven Swart genoomen
,
insgelyks voor twaa»'

duizendt pondt, en den pynas de Patentie, door Kapitein Sweers g
e'

noomen
, groot ontrent vyfenvyftig laften , voor vyftienduizendt p

on
.

fuiker. Den veertienden der maande ging de Ruiter met de meeftefcheC
'

pen t'zeil naar Sint Euftache , daar hy tcgens den avondt ten
anker

quam. De Vjceadmiraal Meppel bleef met vier fcheepenopdereedevaf1

Baxftar leggen
,
om noch cenige fuiker voor de verkochte pryzen t'o*&

tangen, en devlag ten eerfte te volgen. Het eilandt Sint Euftache, tüt
lenen Sint Chnftoffcl en Saba gelegen, wordt ook onder de Karibes

oi

AntiUcs getelt ftaande onder 't oppergebiedt der Heeren Staaten der tf*
cenigde Nederlanden, dicden Heer Pieter van Ree, en zyne medert*0

'

4 c i n '

J
voortrcffclyke koopluiden te Vliffineren

, den eigendom vand^
* toeftonden, dewyl ze daar een volkplanting

f van Zeeuwen en Holland
hadden opgerecht. Op dit eilandt vondt men 'talles in rep en roe*'

want de Zeeuwen, die hier tbewindt hadden, de Hollandrfche
pen ziende, meenden dat het Engelfche waaren , en dat ze 'top hen g

e'

munt hadden. Menftelde hier terftondtordre om zooveel boonen oP
c
f

mfaaT k00^n
,

aIsnienkonbekoomen. De Heer de Ruiter voer zelf met cftt
landt. gezelichapaan landt, en bevondt dit eilandt, 'twelk maar vyf .

z
S
Maj. 2ynen omring groot was, Hecht van vruchten verzien, en zeer dag-

want men hadt daar in vier maanden geen reegen gchadt D'OpP
erbcVf rt

ve^euT*
hcbbcrvan eüandt Pieter Adriaanszoon

, en zyneRaaden, vertoog
verzoekt te dier tydt aan den Heer de Ruiter en zynen Krysraadt dat ^c zï

\,

'twdkhem £dntfch 20nder kuskruidt bevonden, endaagelyks den aanval der L
werdttoe- fchen te verwachten hadden: verzoekende meteenig kruidt uit deV* .

^May gcllolpen te worden. Hierop werdtgoedtgevonden
,
hunzevenhofl

dc
5

pondt, tegensvyftig gulden 'thonderdt, over te doen, om zich reg
^

d'Engelfchen te konnen verweeren. Dit gefchiedde op een wifleiD by

Be meefte
Hollandt-
fche fchee-

pen koo-
men voor
Sint Eurta-

che.

1 4 May.
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by den Heer Ree te Vliffingen te betaalen. Den volgenden dagh ver- 166f.

fcheen de ViceadmiraalMeppel, met de Kapiteinen Sweers , Swart, Jan
k n̂

c

t

pp
b

el

dc
van Nes

, en 'tHoen, de behoeftfluit , het brandtfchip Martha , en vyf viTgh.
y C

Engelfche pryzen , die men voor Sint ChridofFel hadt gelaaten , voor rf^tf*

Sint Eudache. Het fcheepken Sint Joris, te voorcn door Kapitein vari
Nes by Nieves genoomen

,
groot ontrent twintig laden , doch ontlaa- ^"

h

En"

den
, dreef van de reede , en kon , om dat het te licht geballad en te fcheepken

rank was , niet op laveeren : dies liet men 't volk daar af haaien , en °™
k
2."

t

j
fcheepken, als onnut, in den brandt deeken en dryven. Het begoft i«brandc.

den volgenden nacht derk te koelen, met grooten blixem en zwaaren 16

M

*y-

reegen, en men zagh een orkaan tegemoet. Dit onweer, by d'inboor-
lingen der Karibifche eilanden Ouragan genoemt , is het fchrikkelykfte
dat iemant m dit gewed kan overkoomen. 'T is een felle t'zaamenjTpan- Pfj*g'
ning cn wordeling van alle de winden, die in een etmaal , en zomwylin olkaancn
ginder tydt, al de dreeken van 't kompas omloopen, en tegens elkan-
ere aanwaaijen en uitberden , met zoodaanig een ongeduimig geweldt,

.
at hemel en aarde fchynen te vergaan. Die vreefTelyke dorm rukt de
boomen met wortel met al uit d'aarde , bederft geheele boflehen , fcheurt
de rotfen van de bergen en werpt ze in dedaalen, doopt de gebouwen ,

verwoei!: de velden ; en beroert de zee , der maate , dat ze zich met de
lucht en heemel fchynt te vermengen : flaat de fcheepen op de kuften
aan ftukken als of het fpaanderen waaren , of dingert ze in 't midde der zee
tot dat ze berden en verzinken. Deeze orkaanen , die in 't gemeen
in de maanden van Julius ,

Augudus , of September ontdaan , en orti

't zevende jaar plaghten te komen , werdt men nu, federt eenigen tydt,
tweemaal, ja zomwyle driemaal, in 'tjaar gewaar. Dies hadt men groo-
tc reeden om voor zulk een dorm , daar nu de gantfche vloot aan hing,
te vreezen; te meer omdat de windt den volgenden morgen noch meer
opdak: dan op den dagh ging ze leggen, cn 't weer bedaarde. Toenlict Driepry-

de Heer de Ruiter drie pryzen tegens den wal haaien : eerd een Muit
, TwTgc-

groot ontrent tzeventig laden, door Kapitein Henrik Adriaanszoon ver- faaalt -

°vert
; daarna een pynas, door Kapitein Swart genoomen

, groot hon-
17 Maj '

detdt laden ; en noch een fcheepken
, groot twintig laden , door den

delven Henrik Adriaanszoon vermecdert. Deeze fcheepen waarén lee-
a,
g en gantfeh onbruikbaar. Op dien zeiven dagh verkocht hy noch drie Noch drie

Pry*en: het fluitfehip de JofFrou Anna, groot ontrent tachtig laden, £3j
D,es"

0or den Kapitein Sweers by Nieves verovert, voortwaalfduizcndtpondt VjMaj.
Ulker : de boot, genoemt Hartenvreé, groot tien laden, door denKa-
PKein Henrik Adriaanszoon onder Montferratte genoomen , voor duizendt
P°ndt katoen: en 't Spaanfch fregatje , dat d'Engelfchen voor een kaaper
8 bikten

, groot twintig laden , door Kapitein Sweers onder Nieves
^rnceftert

» voor drie duizendt pondt fuiker. Daarna werdt beflooten

,

aa j
11011 ^ieu"^ederlandt , door de fchaarsheit der lyftoght , niet zou

Neuf°
Cn

' maar den koers dellen naar Terra Nova , gemeenlyk Terre

fen 0$
enoenit , om daar d'Engelfche fcheepen op te zoeken , te verove-

onder ^-,
Vernielen. Ten dien einde ging de vloot ontrent den avondt

pen d i

nu derk twintig zeilen : te weeten de twaalf oorlogsfchee- naarTerrc

d'Afrik? ,

hQcftfluit de Kameel, de brander Martha , en vyf pryzen:

landt Vn j
eNievesen Antigoa, Sinte Barbera , 't Wapen van Enge- lJ '

het HarT
K°ning Jakob, met noch een Rotterdammer koopvaarder

,

nieil or
] ^en°emt

, die zich onder zyn geleide begaf Men delde op Ojfah

VTi'r, daar zich elk naar zoude richten, om op de vlag te paden:

^U-Boek, Aaa en
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166$. en of iemant by ongeluk quam af te dwaalen , dan zou yder zyn beft

doen om Terre Neufaan te doen , en de vergaaderplaats zyn op de breedt-

te van KaboRoflb, of de Raze, den zuidclykften uithoek van 'teilandt

Terra Nova in Noordt Amerika , twee mylen buiten 't landt. Op de hoogh-

te van byna eenentwintig graaden gekoomcn
, werdt goedtgevonden

,

ïéiiaadjcT
Iiet En£elfcn fclliP .

by Kapitein van Nes genoomen
, genocmt het Wa-

oor afnir pen van Engelandt , om dat het flecht bezeilt was, voor af naar 'tva-

gezonden.
derland t te zenden. Men beval den Kommandeur van 't fchip ,

Andries

xoMay' Pieterszoon de Windt , denkoers, achter Schotlandt om , naar Noorwe-
gen tot voor Bergen te ftellen , daar te verneemen hoe de zaaken met

Engelandt ftonden
, en , oordeelende de zee voor hun veilig te zyn » dan

d'eerfte haven dc befte van Hollandt teneemen; maar indien de zee on-

veilig waare, dan zyn beft te doen om tot Hamburg of Embden te ge-

raaken. Met dit fchip zondt de Heer de Ruiter eenige brieven af, &ct

een kort verhaal van zyne verrichting in Amerika. De vloot vervolgd
haaren koers , met veel tegenwinden , ftilte en mift , tot op den elfden

n ju». Van Junius, op welken dagh de Ruiter , beducht dat de fcheepen doof

de dikke mift van eikanderen zouden raaken , den Krygsraadt aan zyn

oKy" boort liet koomen , daar op nieu beflooten werdt , dat men alle^
den Krygs- zoude aanwenden om Terre Neufaan te doen , en daar d'Engelpen

ïSt
1

?" aan hmnf fiheeten • kafteekn , en goederen , alle moogelyke afbreuk
te

«laar zin dc doen ; mits hun zoo veel vaartuigen en lyftoght te laaten behouden, °J

itXnl te heftellen •
dat ze 'm Engelandt of Nieu-Engelandt konden koorn^-

deren af- Voorts werdt vaftgeftelt datyder naa 't uitwerken van den toelegh

n^ou-
6

' ^an water zou voorzien , om de reize , achter Schotlandt en benoord*
denrichren. Hitlandt om , naar 't vaderlandt te bevorderen : maar indien rnendo^
"Ju», ftormofmift, of

'

't breekenvan maften , en rees, van eikanderen mo&kf
geraaken. dat dan de verzaamelplaats zou zyn aan het zuidtoofte^
van Fero benoorden Hitlandt : daar d'eerftaankoomende fcheepen 'Vjï

dagen naar d afgedwaalde zouden wachten: doch indien d'eerfte
koomende Kapitemen daar verftonden , dat in de Noordtzee veen ieva#
waare ten aanztenvand'Engelfchen

, dan zouden ze hunnen koers *
aller haaft naar tVlie oft Texel moogen ftellen , endaar verftaande

dat
het voor de Maaze veilige, dan zouden de fcheepen daar t'hu*
hoerende, derwaart ofnaar Goerêe moogen zeilen : doch indien<
rllZ f ofelders onder weegh, moghtverftaan, datiB^'
fibenmetgroote maght op de Noordtzee , ofopdeHollandtfchekuft^'
ren, dat men dan den koers van Fero een graadt benoorden Hitlandt
zouJtellen naar den hoek van Stadt

, en zoo voort lams Noorweegc1h
tot buiten hetLaedtvan Bergen in Noorweegen, endaar trachten^'
derftaan of d Engelfchen ziel met zoo grooten geweldt op de BolUf' .

fche kuft ontbie den
, dat die de maght van dee%e vloot zou overtreftm welken gevalle men zich met alle fpoedt naar Eerzen zou beteert*'

Devioot
^r ^chvmnoodruftyo^zten, en dan naader werhggen& "?

komt by hadt tedoen
-
Den ^menden der maandt quam de vloot op de ho°f

'

KaboRaze, te van zesenveertig graden
, en men kreeg eenig landt, naar giffing

bc'

Neuf"
6 weftcn Kabo de Raze in 't gezicht. De Heer de Ruiter riep den Kryg5

'

raadtbyeenf,enonderftondt, ofiemant in dat geweft bekent was,^TI^*- hy vondt niemanr. Men moft dan in 't zeilen met het peilen der g'<>£

den, en anderfins, zich voorzichtig voor banken en drooghten wach^;
Hier zeilende

,
zaagenze meenighte van groote vinviflehen

,
alsNoo^

kaapfche walvilTchen , en men ving veel kabeljauwen: doch men
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°p \ landt geen rook noch 'tminfte tceken van volk. Den vyftienden i66$i

vermoedde dc Ruiter benoorden den kaap of uithoek van Raze te zyn ,
en

^agh een baay , die diep in 't landt liep , daar hy zyne floep met volk

het inroeijen , maar zy vonden daar geen fcheepen. Hy beval Kapitein

Swart langs de kult te zeilen, die wel haaft fein deed , en met zyne floep

ecn viffchers boot nam. De Ruiter zeilde toen derwaart , ontrent een J*^**myl bezuiden de baay van Bulft, enverftondt uitdenMeefterof Schip " richt van

Per van de vifchboot , door Kapitein Swart aan zyn boordt gezonden, f®^
1*

dat in ^ baay van Bulft twee Engclfche fcheepen laagen. Ontrent die
C

X*£J'
jy^t taeegen de Hollanders zomwylen hoogeysbergenin 'toogh; want
tat was hier indenzoomer zoo koudt , als by wintertydt in Hollandt.

Dit groote crlandt van Terre Neuf , dat zeer vifchryk is , en gantfeh Vrank-

tyk, Spanje, Italië, en andere landen van baakeljaü verziet, leit in

tNoordtoofterdeel van Amerika, ontrent de kult van Nieu Vrankryk*
en Kanada , aan den zeeboezem van Sint Laurens , op de Noorder breedt-

van achtenveertig graaden : en 't heeft , behalven de baay van Bulft

,

ttraks genoemt , noch verfcheide baaijen en groote havens : onder ande-
ten de Pretybaay , en de Baay van Sint Jan: daar , volgens 't bericht

Van den vuTcher , drie of vier Engelfche fcheepen laagen. Hier op verdeel- ^"^f^
ae de Ruiter de vloot in dryen, en beval den Kapiteinen Sweers en Swart drya

Ift de baay van Bulft te zeilen, en Pomp en Jau van Nes in de Prety- m?**-

baay. Hy zelf
,
metMeppel, Aart van Nes , de Wildt, Haakswandt,

envan der Zaan, zette den koers naar Sint Jans baay , metlaft dat hem

d'andre fcheepen'daar zouden volgen. Sweers en Swart naamen in de Twee Èn.

baay van Bulft twee Engclfche fcheepen , 'teen genoemt de Morgenftar
,g ên in

met fout, olie en wyn gelaaden, en 't ander de Maria Dione , t'eenemaal lee- dc baay van

digh. In Pretybaay werdt door de Kapiteinen Pomp en Jan van Nes een En-
J°"r

l

J
ei"

gelfch fchip, doch zonder volk , en met weinig laading, genoomen. De Ennoth

Kuiter quam den zeftienden 's morgens met zyn fcheepen ontrent den
pr

"

t^p

y

m

uithoek , die ontrent een myl bezuiden Sint Jans baay leit , en raakte ne- 16 /«».

'

vens de Wildt , Haakswandt, en van der Zaan , boven dien hoek: maar
Mcppcl en Aart van Nes ,

J
t Hoen , Henrik Adriaanszoon en Enno Doe-

des Star konden denhoek metdepryzen niet te boven koomen , en mo-
*W wenden. De Ruiter 'raakte met d'andre drie fcheepen ontrent den
Jtiddagh binnen de baay mét groot gevaar : want het gat was maar twee jïïet

'

scheepslengten wydt , aan bey de kanten met klippen bezet: ook hadden viétfcfaee-

j'Engelfchen een kabeltou in 't gat gefpannen om de roers der fcheepen J™"^daar.in te vangen. Maar dc Ruiters floep roeide voor uit, die het touw 16fa.
kuchte en brak. Hy veroverde hier een Engelfch fregat fchip

,
genoemt ^ ^ae Jonathan

, groot ontrent tachtig laft , met wat fout geladen, 't welk fchee^u
^oor zes weeken uit Engelandt was gezeik. Van der Zaan nam een lee-^

niutfchip van tfeftig laft, genoemt het zwarte Paardt: doch 'tvolk

J
as uit beide de fcheepen landtvvaart in gevlucht. Barent Hom, Luitc-

fcï*
V

i

an ^en Katern en Schoutbynacht Haaxwandt, haalde d'Engel-

verc
V gh Van 'tlanut » cn werdt ueswegen met vyfentwintig gulden

maar"' i^en vondt
'm dit cilandt niet dan arme ellendige menlchen

twee

maar 1
vuhul ui uil cuauui ~*^..v..&~

boort K,n ifch
- doch niet scheel droogh, daar men een deel van aan

voer om
: 00k fchoot het volk, dat van de Ruiters fchip aan landt^ „

Den voT S
l0nder=n, twaalf verkens , en ving yyf of negen koebeeften. a,*e

pen volgenden mo
•

zond[ deRu itcrzy„elrocp met wee Stuurluiden DOch
P°™

ten 7
°m den Viceadmiraal Meppel met d'andre fcheepen m te loot- poortje

r ^ karnen korts daar aan binnen met twee pryzen
,

het ecn^»
Aaa % ge-
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1665. genoemt de Willemyne

, groot vyfcntwintig laft , door Kapitein Henrik
Adriaanszoon

,
het ander de Barbera

, groot twintig laft-, door den
Schoutbynacht Aart van Nes ten zeiven daaae senoomen , beide met

v ,rkl YWg
ï g 3

r ,

C"
'

,

en °nla"Ss uit EngPlandt gekoomen. D'Engelfchen

,

tZ H
Z
M

fc 'ie

r
cPke"s

L
Waarc"' *eiden

'
d«'»en inEngelandrd'aange-

a-Engd- «aaide Hollandtfche fchecpen hadt ontflaagen
, en dat *er noch goede

fchen
'

Il00P was d
,

e gefchillen met de Hollanlets by te leggen : doch dit

was een valfch bericht , en fcheen aangeleit op dat de Ruiter hen ook
ontlloegc. Maar men verltondt uit andre Engelfchen , die op 't landt

,4f
rbc

- Waaren
'
dat meninEngelandt alle fcheepen hadt beflagen, om temeer

volks ten oorlog te konnen preflen , 'twelk oorzaak was dat men nu aan
Terre Neufzoo weinig fcheepen vondt : dat de Kapitein Jan Bankert , met
drie fcheepen uit Zeclandt gezeik, van d'Engelfche Konings fcheepen,
naa een lang gevecht, vvasgenoomen: dat mendengemelden Bankert,
tetzaakevanvoorgaandendienft, aan den Koning gedaan zynvrydom
hadt gefchonken, en naar Zeelandt laaten vertrekken: maardathetan-
der volk gevangen werdt gehouden : dat Thomas Allin Bevelhebber
over d Engelfche vloot in de Straat , de Hollandtfche Smirnifche vloot

voor Kadix eenige rydt naa dat de Ruiter van daar was vertrokken,
hadt aangetaft

,
een fchip in den grondt gefchooten , en twee fcheepe»

beïomr
vermccftert

-
Door 'tneemen der bovengemelde Engelfche fcheepen lfS( 1uam men nu een goedt deel lekker Engelfch broodt

, eenig vleefcb-
•ogh t

.
erweten enooly, en aan 't landt vondt men goedt waater en overvloed'
van vifch

: ook vong men daagelyks veel kabeljauwen in' zee en een'

twechondert in twee uuren tydts. Dit alles ftrekte tot groote verhip
taïïT V°

f
k

,

der vl°otC
- Te

,

deezettydtvondtmenzichmechet grootgetal

ftal

,

d
i
r

d"7g,clr^
hen

'
d'on men hunne fcheepen hadt benoomen ontrent drie-

gt. 1'onderdt fterk
, verleegen

; dewyl 't niet zonder gevaa was zoo veel

L,
J

c'|r
n vyandtlyk volk op dc vloot te houden. 'Tgeen hief over vooral ft**

„er t ontvouwen: temeer, om dar d'Engelfche Schryver d è de R«*

:: EÏ™ ln tkortbefchreef, zich „iet ontzagh dat met de volgende

tTW, X°
rdc" teverhaalen, de Rmter van deBarbals naarhet Nteule^UT d*La
jf t *****

,
nam verfcheide koopvaardyfcheepen berm de *

onwaar- menfibcn
,
en het ze zonder lyftovht ; een daVJtZ P

'j
,f

'

'denUg* naam van zoo^fee.maf^^^ZS "*S
rechf^lïë

e

da™fC^ (°P da
f
me«de,meerd;Rutrnictt'on-

,ƒ*ruL.
'K
n
™ke

.

daar men hem met recht heeft te prvzen) het affchrift v»"
,.4t.

tbefluit, dat onder anderen op hetftuk van dieSecnen den"even-

in « eeze.7 [
g

i

f'' K dler
y
dtm«eigenha„den onderteekent,

«<><*

völght
hier van woordt tot woordtin te voegen, luidende

sü

ft' \ 7T j 'ƒ T NeA ^bynaeht van Hollandten lfeft'
vrt

l^'Je

T
K~deur Gideon de IVildt, de KapiteinenZlsSch^f,

§4»?. Le»1^. HaaXWandt en W,Uem van der Zaan mM*"
<iaar

h

C[ k- de verdre KapitemenenRrygsraaden
gnfeiuir HMm of heedm gerefoheert en vaftgeftelt , <relyk de zelve doelty

11 "°"
h

eZe,
Jhiat

7- •* Jans **V "«n Terra Nova £brandtfttchten
,
alzoo d mwoonders zeerarmekk keven iaa zoo

**!
(yk alsmenfehen konnenkeven: maar dat zichydervanvifch enbr^f.
/wit zal verzten, en ook van water: dat men het befte Engelfchfij[
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den Jonathan in der yl klaar zal maaken , om met ons te neemen: als 16 Cf,mede dat men den Engelfchen gevangenen drie kleene fcheepen, een van
rleymmden, een van Tïartmuiden, en een van Barnftable , zal laaten
behouden

, om hen {nadien zy over de driehondert fterk zyn) naar En-
gelandt, of Nieu-Engelandt , over te voeren. T>at men hun ook voor vyf
weeken victualie \ zalmedegeeven: te weeten, vyfduizendtvyflonderdt t zjfiite-

pondt broodt
, dryentfeftig fakken erweten , vierentwintig oxhoofden

Wout, om bier te brouwen, met twee groote ketels; noch twee oxhoof-
aenfpek

, vier tonnen vleefch , een oxhooft brandewyn , en twintig
Wchlynen met haare haaken , en eenige netten : 't welk alles aldus is ge-
7"tfolveert, om de behoeftigheit en armenftandt dezer menfchen.
^Aldus gedaan envaftgeftelt in V Landts fchip den Spiegel

, indebaay
van Sint Jan aan Terra Nova, den xvi) van Junius, mdclxv. ert
vvas onderteekent Michiel Adriaanszoon de Ruiter

, J. K. Meppef .

Aart van Nes
, Gpvert 'tHoen, Henrik Adriaanszoon.

Laat nu al dewerelt uit ditaffchrift vry oordeelen , of men dus doen-

?
e met d'Engelfche gevangenen niet handelde naar den regel der reede-

tyke liefde
, die van de menfchen afvordert , dat ze anderen zullen doen

gelyk ze wenfehen dat men ingelyke gelegentheit met hun moght doen

:

jaa dat meer is, en verder gaat, en den Chriftenen betaamt, ofdit niet
Was de vyanden in hunnen noodt fpyzen: want dewyl de Ruiter uit hun-
ne eige getuigenis ecnigszins wift , wat vyandtfehap d'Engclfchen , zelfs
in Europa , door bevel des Konings ,

tegens de Hollanders pleegden , zoo
moght hy 'tgantfche Engelfche volk, volgens 't recht des oorlogs, voor
vyanden houden. Doch al waaren deeze luiden vyanden , men hadt
evenwel reeden om zich over hunne ellenden terbermen. Des anderen Gefchut

daaghsliet de Ruiter fes ftukken gefchuts, fchietende acht pondt yzer
vat ''

c
.

,andÉ

died'Engeifchen op 't landt hadden , van daar haaien, en in eender vcJ\7L.
öoome fcheepen, totballaft, laaden. Ter zeiver tydt was men vlytig; Aiiestot

bezich om al de fcheepen klaar te maaken, en brandthout en water te JSjK*
haaien

:
ook beval de Heer de Ruiter zynen Bevelhèbberen en Kapitei-

«en
, 21ch gereedt te houden om te zeilen. Den volgenden daeh liet hy DrieEn-

£Ë£ l
hCÜ

\f\
ZCV

1

Cntiendcn
g
enor

f

n
'

drie fche<#ens aan dè
^vange Engellcllen overleveren, om zich daarmede naar Enaelandtof wordcn aa»

^eu-Engelandttebegeeven: te weeten, de Barbera, door den" Schout^SS
^nacht van Nes-, het fwarte Paardt, door den Schoutbynachc van der ovcigcg^'

lvk

a

v
;

i

en
i

de WilIcmyne '
door den Kapitein Henrik Adriaanszoon, ge- "oók Wor-

tor 1

r is
' verovert

:

°°k werden ze met de lyftoght
, boven gemeldr ,

<*en ze met
t hun genoegen verzorght, en daarna ontHaagen. De Ruiter meende

Vvin
?
r§en9 t'zeil te gaan: doch hetwerdt ftil , en' kort daarna quam de

'

fcn
C Ult ^er zee, en men moft blyven leggen. Naa den midda^h ver-

vl0ot
nen dc Kapiteinen Jan van Nes en Pomp inde Sint Jans baaybyde

genoJ
Veraaalende , dat ze 't Engelfch fchip

,
by hen in de Pretybaay

dat ookcT '
dat 7C daar a^CS nac^en uitgelicht

,
hadden verbrandt

,

in brandt
matroozen

°P 't landt eenige huiskens hadden geplondert en

dcê deRu
gefteeken. Des anderendaaghs , den twintigh (tender maandt ,

v^t

e

r ĉ

tl

^aay ftell
om on£k* zeil te gaan , en raakte gelukkelyk buiten de met de

Sweersen S
Cndedenkocrs naardebaay vanBulft, om naar de MSpiteincn

Pen > maar
Wart te vcr»eemen. Daar koomende vonden ze geen fchee- baay .

°

len
, VVeJ

met het krieken van den volgenden dagh zaagen ze vier zei- wk,

baalde fTm^cn verre in zee » daar jacht op maakten ,
't welk d'afge-

*Cücepen van Sweers , en Svvart , en hunne twee pryzen waaren

,

Aaa 5 dee-



374 HET LEVEN VAN DEN H r
. DE RUITER.

ióó^.deczc Engclfchc fcheepkcns , de Morgenftar, endeMariaDione, inde
Twee Eu- UnaxT vnn Rnlfthv hen aennnmpn K^t7r»«^«- _r„L „„UmMitn rtl

gellchc

Icheepen

«V^^ jc-u^ii^nv'
, i>iui^cnuar, en cic JYiana uione

,

Eu - baay van Bulftby hen genoomen
, bevondt men gantfeh onbequaam en

icneepen, onbezeilt te zyn
, 'tgrootfte was wel vyfentwintig jaaren oude, cnhadt

bSiiihdt""
ni0t danoude zeilen: dies werdt by den Krygsraadt beflooten , dat men

«braadt.

'

zc heide
»
oni de vloot van die belemmering t ontflaan , in den brandt zou

xi hm. ftceken
:

't welk terftondt , naa dat men uit het eene eenige laading van

zout, olie en wyn hadt gehaalt, in 'twerk werdt geftelt. Sedert zocht
de Ruiter met de gantfche vloot , nu fterk negentien of twintig zeilen

,

(bet Rotterdamfch koopvaardyfehip
, boven gemeldt , daar onder ge-

vSderucis
r
,

cekcnt
)
zYne reize naar de eilanden van Fero , en voort naar 't va-

' dcrlandt te vorderen. Hy Helde zyn' koers Oofttennoorden aan ,
en

Ooftnoordtooft , zeilende met redelyken voortgang. Den leften dagh

der maandt vondt hy zich op de hooghte van zesenvyftig graaden en

een half, en beriep toen
,
terwyl het ftil werdt , den Krygsraadt aan

gtegïo?" boordt : met hun overleggende hoe men zich
, binnen de paaien van

men zich Europa koomendc , ontrent d'onderdaanen van den Koning van Enge*

d'Engcl lancIt zou draagen. De laft der Heeren Staaten , van den twaalfden V*
fchen bin- ccmber des voorleeden jaars , braght wel mede , dat men den Engelfche11

ien

n

van
aIleen afbreuk zou doen buiten Europa: maar men hadt nu uit d'Enge1

"

ropazai fchen aan Terre Neuf zelfs verftaan , dat zy d'onderdaanen van hunne
raagen. Hoog. Moog. aller weegen namen , daar ze die konden aantreffen, en 't was

zeker dat de Heeren Staaten hun geen nader ordre op de reize konden

ySct roczenden: doch de wet der natuur leerde hun, verftondenze, klaarge-

zyn Krygs- nocg , dat men de geenen , die 's Landts ingezeetenen en onderdaanen be-

Óok ilmnen
fchadigen

,
met kracht moght tegengaan , waar men die kon aantreffen :

e»

dc paaien op dien grondt werdt by den Krygsraadt verftaan , dat men met V Landt5

IfbreiT foot den onderdaanen van den Koning vanEngelandt alle moogelyketf'
doe... breitk zou doen, zoo wel binnen als buiten de paaien van Europa > de-

30 iun. wylZy luiden de Hollanders overal naamen : maar dat men eenkeEn-
gelfche fcheepen nemende die zoo weinig zou befchaadïgen als mooietyk
waar, en zoo opbrengen : op dat de Heeren Raaden ter Admiraliteit

t
daar over nader moghten oordeelen. Voorts werdt beflooten

, dat de ver-
zamelplaats indien men door ftorm, mift, of'tbreekcn van mallen

iaat twee °J
r

f
s » van eikandere moght raaken , zou zyn aan het Zuidtoofteinde van

EÈ* Van
/i

Cra TCTlvCr Werdt KaPitdn Wob Swart, voe-

Seepcn
,

re

,

nde tfregatEdam
,
en den Luitenant van Kapitein Jan van Nes ,

*
een ftuk t bevel hadt over 't Engelfche fchip Sinte Barbara

, de beft bezeilfte feb*weeghs pen der gantfche vloot, verlof gegeven , dat ze by dagh oft nacht, W
viootzei/cn, klaar weer een ftuk weeghs voor de vloot zouden zeilen doch niet

Sjït verder
f

n dat *e hï mi% weder bequaamelyk by de vlagkonden^
ko0mcn .

men
:
hun verder bevelende, alle Engelfche fcheepen diczekon^£n

3oto. bezeilen, by de vlagh te brengen
, en, byd eilanden van Fero kooinc^'

alle vlyt te doen omkondtfehap van den toeftandtder zaaken , tutf^"
Engelandt en Hollandt, van 't landt tebekoomen. Ook werdt ordrege

'

ftclt
,
nadien men eenige lyftoght uit d'Engelfche fcheepen by Terre Ne*

hadt bekoomen ,
dat men voortaan

, naar ouder gewoonte weer dne-

maal 'sdaaghs voor 't volk zou fchahen. Dit vondt men noodie :
opll0

°'

pe dat d#reis niet lang zouduuren, en op dat de matroozen en f°Idaa
'

ten te beter gehardt engemoedt zouden zyn, om dc langduurige °nge
'

makken der zee uitteftaan, en denvyanden, indien men ze moght
ollt

'

moeten, 't hooft te bieden.
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|

erwyl de Viceadmiraal de Ruiter in Afrika aan Kabo Jn

c

^
a

jfcn

I

Verde , en op de Goudtkuft van Guinea ; in Amerika geduurende

aan de Karibifche eilanden, en aan Terre Ncuf , den £^
itcrt

laft der Heeren Staaten gelukkig uitvoerde , vielen on- [rent he'i"

J trent het vaderlandt verfcheide zaaken voor , betrefTèn- vaderiandt

J de de twift met d'Engclfchcn , (hier boven f ter loops ^dl'Sór-
^^^ï^e^^!;^^ aangeroert) die zoo bloedigeti oorlog baarde als ooit by gevallen,

menfehen gedenken ter zee werdt gevoert : en daar te deezer plaats iet van * p ' zS6 '

ftaat te melden ; om dat by die gelegentheit de Ruiter eerlang tot den hoo- Z^™'
gen top van 't gebiedt of beftier over 's Landts oorlogsvloot werdt verhe- rchcepcn by

ven. D'Engelfchen hadden een groot getal Nedcrlandtfche fchecpen in zee fd£KÏM-
aangehaalt, ofin hunne havenen (daarzc vanzelf, van geen vyandtfehap;schaalt, be-

wectende, waaren ingeloopen) beflaagen, en verklaart verbeurt te 2yii:^Stad
zonder te vooren cenige aankundiging van oorlog gedaan , of brieven van maakt.

reprefalie,offchaaverhaaling, uitgegeven te hebben Aan de zyde der Hee- %^
txf^

ren Staaten liadt men , om den oorlog voor te koomen , ofin zyne geboorte Aanbidin-

te fmooren , meer dan eens aangcboodcn , dat men al d'Engclfchcn , die gc

"

r

d

e

c

n

r

°P hunne ingezeetenen iet te zeggen of te eifchen hadden , door de staaten om
Rewoone rechtbanken en Gerechtshooven goedt en kott recht zou laaten

J

enoorlü§

Renietcn. Een van de voornaamfte klaghtcn der Engelfchcn raakte de koomen.
cheepen genoemt Henry Bonavontura cn Bona Esperancef: een zaak ^ 2,eAlt-

Z^emaxLlYi
tnen over lang hicldt afgedaan te zyn \ . Doch dcwyl eenigen dit werk , 72.

ClUyde van het lefteverdragh , met den Koningin 'tjaar zeftienhonderdt \- zie ^*-

t ?H
ntfefög geflooten , weer ophaalden , was men, om zyne Majefteit

'

^.
eueven, in het vyfticndepunt^: over een gekoomcn, dat de geenen

,

hu ?^CU in ^e gemc^c twcc fchecpen fchaade gcleeden te hebben,
""' ,xl<

^ begonnen proces vermoghten te vervolgen *
. Maar nu viel 'er ver-

j_k
°ver deLatynfche woorden Toterint litem hieeptam profèquï. Tteptavpnfï*

aan

e
*j

cn staaten verftonden dat d'cifchers zich behoorden te richten fj^^
Verv \

^CWoone rechtbanken , en het proces in de gewoone formen te %emaxw.

tepev * docn ^'Engelfchcn poogden die woorden cenen anderen zin 95» 7*- 7*.

tier hc
Cn

'
Cllcifchtcn, dat dc Staaten die zaak zelf zouden afdoen, zon- l^ie Attrjt*.

veel woo^
dc gewoone rechtbanken te wyzen

f.
Hier over hadt men ma xUv.

de Heerp c
ftrvclt: maar 0111 gefchil ten einde te brengen, hadden «2«^,r.

bellen ??
ten bY gefchrift aangcboodcn*, dat zc dccs zaak wilden «,xl,v

Parvs n
n
/Crblyven aan 't oordeel en d'uitfpraake van het Parlement van J«w.

«Cl Werl
Van eenig ander onzydig Hofvan rechte X .

Doch naar dit voor- * jtfw,.

tcnaj!,
met geluiftert. Ontrent andere verfchillcn kon men elkande-

*00 weinig verftaan. Ook weet men , dat wegens dc Hcercn Staaten d«He«eii

werdt Scaatcn -
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, dat men , om de vreede te hou-

bneïTr
dcn °* f° tre"en

'
al wat nien wederzydts van elkandere hadt genoo-

s7aLe»,m men zou wedergeven : of indien Engclandt meende , dat het daar

fïïSxi
Zyn rcckeninS niet by zou konnen vinden

, dat men dan aan d'eene en

IZgZn aan d'andere zyde zou behouden al wat men hadt genoomen D ic

werclt aanScboodcn ecr men noch kon weeten , wat men in de verge-

j7>
e

Jvê» lcSfe geweften moght hebben verovert. Doch alle voorflaagen werden

afgewcezen
, en 't befluit van oorlog te voeren fcheen onveranderlyk-

Ten bleef niet by 'tgeen in Afrika en in Amerika (daar men den HoJ-
\zitAit- landeren de (lade Nieu Amfterdam , en geheel Nieu Nederlandt, ha"c

^19""' afgenooment) Was gefchiedt, men heeft hun ook op de Spaanfche kuft

D'Engci. vyandtlyk bejegent. De rykgclaade Hollandtfche koopvaardyvloot, die

fprTngendc
n,en van Smyrna verwachtte

,
werdt voor Kadix in Spanje door zeven

Hoikndt- Engelfche oorlogsfcheepen , onder \ gebiedt van den Kommandciir 1 h°'

mfchc vioóc
mas Allin

'
den negenentwintighften van December des verleedcn

voor Kadix. onvoorziens befprongen: toen de Kapitein Pieter van Brakel, Komman-
x^vec. jcur cJer dric oorlogsfcheepen , die de vloot geleiden

, in 't begin
van

Zie A'ttz,e- \ gevecht werdt doodtgefchooten. Hier was 't dat de Schipper Jan Keil^5
"

mdxLT. 2oon van Hoorn
, ('t welk hier ingelafcht zy tot roem van des mans <toP"

3

Grootc perheit, tot noch toe in geen Hiftorie naar waarde gemeldt) voeren*

wn fcÏRd
*1Ct koopvaardyfehip den Koning Salomon , zich alleen tegens vier K°'

Soon T nings fcheepen, die hem omcingelden en van alle kanten met geheelel^"

2

iè

n

Z

k«o
met Def

*

cnooten
' een geruimentydt, met groote onvertfaaghtheit

,

vSrdyfXp PCfJde op ontzet , verweerde , zonder dat 'er een eenig fchip het roef

SnT wendde om Iiem re miJP te Zoomen
,
tot dat hem, genocghzaam in °.

n '

fchccpS maght leggende
, (want alles was reddeloos gefchootcn) een der Engel^.

nC

tot

r

da

C

tT '

KoninSs frcgattcn aan boordt klampte en veel volks overfmeer,

zinkt.
17 naa cen lang gevecht , alles aan (tukken kapten. Doch toen 't bovenop

al verovert was , weerde hy zich noch lang uit den overloop maar hy

molt zich, eenige fchooten onder water hebbende, eindclyk oV^aclVDan 't fchip (door dien men etlyke gefchutpoorten ,
' die (lukken Mc^°°'

ten waaren . nier me ton \r r\me*n\ f-«-a 3^ 1 P \^Atten

E

,

"w"&v vvw.^u 11, uc uoep, ^ want er was geen kuis om ÜV

groote boot over boordt te krygen, dewyl de groote ree met het zeil^r

op was gevallen) en quam ter naauwer noodt in een EneelfchWl

l>us ontionk den Engelfchcn de buit van dat ryke fchip- en zybequ^'
men van de gantfche vloot niet dan twee fcheepen die buiten ordre»

vooruit waaren gezeik. Dit alles gefchiedde buiten nankundin^van^'
logh, en evenwel werdt de Schipper Jan Reilofszoon naar Enoelan^

e
'

™; !°C?'
Cnd

.r
a
u
f jaf enda

?
h gouden]. Opdetyding van datbefpr<

STjï?
der Smyrnifche vloot den vierentwintighften van januarius ter verg

'

dering van de Hcercn Staatcn Generaal , door 't Ieezen van zekeren bttf
bekent gemaakt

,
werdt by hunne HoogmooEcnthcden (zem*kc

Hcercn
vyandtfehap by d'Engclfchen

, eerft in Afrika e* A
f'

tenbe- rika
,
en nu ook binnen de paaien van Europa, tekens hunne ooderd

aa

endat nen geplceght) cindelyk beflooten
, dat ook d'oorïogsfcheepen van &

Staat alle Engeliche fcheepen
, het zy ten oorlog of ter koopvaardy

t0

geruft, zelfs mede binnen de paaien van Europa
, des^elyks z°üdL

gcifchcn aanraden
,

vermcefteren en opbrengen: ter tydt toe dat de Koning v

^
^uSrcok Grootbritanje de gepleegde vyantfehap zou hebben doen vergoeden *

aocn. dat daar over eenigh verdragh zou zyn getroffen : bevcelende aan 'd'A
a ^

De__.
Staatcn _ _

Huitcn dat

hunne
oorlogs-

ichepen

ook d'En
«clfchen



L. ADMIRAAL DE RUITER. 577

faaliteitcn ettelyke lichte fregatten in der haaft in zee te zenden, cn alle i66$\

d'Engclfchen dieze konden aantreffen tc bevechten en te veroveren. On-
dertuflehen werdt zoo wel in de vereenighde Nederlanden als in Enge-
landt een maghtige oorlogsvloot toegeruft. DeHeercn Staaten van Hol-

v^ra

,

atCrt

landt
, te dier tydt verfcheide punten overweegende , raakertde 't gebruyk fü vin-

en verfterking van 's Landts vloote
, tegens 't voorjaar in zee te brengen , ^"^cdc

^ 't geen tot goedt beleidt over de zelve zou konnen ftrekken , hebben , ^[22,
om gewichtige redenen, goedtgevonden en verftaan, dat de vloot met vloote m«
meerder en achtbaarder Hoofden dan voorheenen zoude worden beitelt : SSnlS
cn dat men tot dien einde drie L. Admiraalen zou verkiezen, een onder voorzien.

tKollegie ter Admiraaliteit op de Maaze , een onder dat van Amfter-
dam, en een onder dat van Weftvrieflandt en 'tNoorderquartier. Vol-

^ ^
8c"s dat belluit verkooren de Heeren Staaten den Viceadmiraal Egbert Kortenaatj

Meeuszoon Kortenaar tot L. Admiraal onder 'tKollegie ter Admiraa* * R™« «»

llteit van de Maaze, den Viceadmiraal Michiel de Ruiter tot L. Admi- wn
e

r

p
d
p
e

c

n
'aal onder 'tKollegie van Amfterdam , en den Viceadmiraal Jan Korne-

Jiszoon Meppel tot L, Admiraal onder 't Kollegie van Weftvrieflandt en nSd?
0

tNoorderquartier. Dus werdt de Ruiter buiten zyn weeten, eninzyn torL. Ad-

aïweezen, (want hy was te dier rydt noch op de goudtkuft van Guinea) ™rkoo7cm
Van 's Landts hooge Overheit voor zyne trouwe dienften beloont , en
tot het L. Admiraalfchap gevordeft, De Heeren Staaten van Zeelandt

naamen in dat aanftellen van drie L. Admiraalen geen genoegen. Zy nc^menin

ftraaken daar van als van een nieuwigheit ,
die men niet kon invoeren

d̂

n

r£
1,cn

«anmet gemeene toeftemming van al de Provinciën. Ook vertoonden Ze L.Admiraa-

dat de Staat t'allen tyde niet dan een L. Admiraal hadt gehadt, en dat ,en g«"gc-

men gemeenlyk die waardighcit aan den Viceadmiraal van Holiandt hadt "Elerc-
opgedraagen , en verftonden , dat , by 'tafzyn of fterven van den zei-

.

ven, de Viceadmiraal van Zeelandt zyn navolger indatamptmoftzyn, m*xv!?*
en 't gebiedt hebben over de gantfche oorlogsvloot. De Staaten van Hol- 4<o.

landt daarentegen vonden niet geraaden , dat het gebiedt over de vloot d«smttu
een Zeeuw zoude worden gevoert , zoo lang als 'er een Hollandtfch »™ Hoi-

L. Admiraal , die 't gebiedt kon hebben , zou overigh zyn : met dat
laildc '

°oghmerk hadden ze drie L. Admiraalen in hunne Provincie geftelt. De
jaftbrief voorde Ruiter tot het L. Admiraalfchap , den negenentwintigh-
tten van Januarius getekent, daar hy noch in etlyke maanden geen ken-
Uls van hadt , was van deezen inhoudt

,

2)e Staaten van Holiandt en ÏVeftvrieftandt\ Alzoo wy om goede en Kommif-

fee? pregnante redenen, dendienft van den Staat in 'tgeneraal , en van fj^Jj
ee*e onze Trovincie in 'tparticuiïer ,

zonderlinge in deeze conjunfiu- l. Admiraal
re van tyden en zaaken, ten allerhooghften betreffende,goedtgevonden heb-

°n
^f,egje

ƒ? te procederen tot eleBie van een Luitenant Admiraal der voor- jcr Admu*.
J^reeveonzeTrovincie, onder 'tKollegie ter Admiraaliteit ,

rejideren- JjJJJJ.

hljl
^mfierdam , Doen te weeten: dat wy, om de goede kennijfe die wy dam.

zon *j'
m$etui&entffe onsgedaan van denperfoon van MichielAdriaans-

zyne
Ulter

> Viceadmiraal onder het voorfchreeve Kollegie ,
en van

van ^
tr°UtWigheit

,
vroomigheit ,

naarftigheit en kloekmoedigheitin 'tftuk

teert Tuu
Hoo&e te water, den zeiven onthouden, geftelt en gecommit-

Luiten!*,) ^houden, ftellen
en committeren mitsdezen tot onzen

ter j7S Admir«al van Holiandt en Weftvrieftandt , onder het Kollegie

matht flteit voornoemt. Gevende hem dienvolgende volkoomen

tenaJ^th°riteyt en fpeciaalbevel , den voorjehreevenftaat als Lm-

vfrr iraal voortaan te houden, te exerceren en te bedienen, dee-

yLl ^BoeL Bbb
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, krenken en befchaadigen

\

by alle middelen enmanieren hem moogelyk zynde ; mitsgaders , zoo veele

in hem is , goede toezicht te hebben , dat de zee , rivieren en binnewateren

vry ende veylig gebruikt moogen werden, goede wachten te doen houden

tegens aUeinvafien en toghten, die eenige vyandenop ofte in deeze Lan-

den zouden willen doen > en voorts in 'tgeneraal en particulier alles te

doen dat een goedt en getrouw Luitenant Admiraal van den voor[ebree-

ven Lande Jchuldig en gehouden is te doen. Waar of , en van zich wel

en getrouwelyk te quyten , de voornoemde de Ruiter gehouden wordt

den behoorlyken eedt in onze handen te doen : welken eedt gedaan
de, verzoeken wy alle Koningen

, Vorften, Trinfèn en Heeren, baare

Admiraaien
,
Stadthouderen

, Gouverneurs
, Officieren , Magiflraten

van de Republyken , Jieeden , en andere onze ofte deezes Staats Geal-

lieerden engoedtgunfiigen, den meergemelden de Ruiter in 'tgeene dee-

zen zynen laft en commijjie aangaat , alle goede bevorderinge ,
bulfe *

en byflandt te bewyzen , ordonneren en beveelen ook allen Officieren*

Bevelhebberen , en allen andere krygsluiden , te water en te lande

\

onder onzegehoorzaamheitftaande , den meergemelden de Ruiter voora-
zen Luitenant Admiraal voorfchreeven te erkennen , houden en refj>eÏÏ

e'

ren, zoo dat behoort , op depeenen enJlraffen daar toeftaande , ende n^erdt

ons 't zelve aangenaam. Ende dit alles byprovijïe en tot onzen kenne'

v. Gegeven in denHaage, onder onzen grooten *e&e^

D'andre
Opper-
hoofden
over

's Landts

vloot.

9

1jaar

De Heer
vanWafle
naar tot

L. Admi-
raal Gene-

lyken wederzeggen. _

hier aan doen hangen , aen negenentwintigftenjanuary , m
Heeren en Zaligmakersduizendt zes hondert vyfentfèftig.

J. DE WIT. Vf'

Ter ordonnantie van de Staaten i

HERBERT VAN BEAUMONT'
Door 't verkiezen van Kortenaar , de Ruiter en Meppcl tot L. Aurni*

raaien
,

viel ook eenige verandering onder d'andre Bevelhebbers der sV>°'
te. De Schoutbynacht Aart van Nes werdt tot Viceadmiraal onder
legic ter Admiraliteit van de Maaze verkooren , en de Kapitein Jan &
Liefde tot Schoutbynacht. De Schoutbynacht Kornelis Tromp werdt Vi-

ceadmiraal onder 't Kollegie van Amfterdam , en de Kommandcur de Wi*
werdt geilek tot Schoutbynacht in de plaats van Tromp Kourt SyWt$

Adelaar
, door zyne manhafte daaden tegens de Turken vermaardt ,

el

]nu in dienftvanden Koning van Denemarken, werdt tot Viceadmïr*"
onder t Kollegie van Weftvricflandt en 't Noorderquartier verkook
doch hy bedankte den Heeren Staaten voor d'eere, door die verkiez 1^
aan hem beweezen

, en daarna bequam de Schoutbynacht Volkert Scto***

het Viceadmiraalfchap, en den Kapitein Frederik Stachhouwer het Sch°
ut

'

bynachtfehap van Weftvrieflandt en 't Noorderquartier. Daarna fff
me?

ook den Viceadmiraal Tohan Ev^rt-c-™™. t A«'ook den Viceadmiraal Johan Evertszoon den tytel van Luitenant
Ad'

miraal van Zeelandt. Maar de Heer van WafTenaar , L. Admiraal va
JJ

_
Hollandten Weftvrieflandt

, werdt by hunne Hooghmoogenthecdcfl»
*

raai over de deezentoght, tot L. Admiraal Generaal , of Opperhooft overdegeI
.

e afiyv^g;
deHuac !

e zeemaght van
,

den S
5
aac aangeftelt

, met ordre," dat by zyne
geftcir. heit of ziekte , hem de L. Admiraal Kortenaar in 't oppergebied

%0

sul^lT. vo]Sen ' Tc deezer tydt heeft men in devereenigde Nederlanden den
&

bicden d« gezeetenen alle vaart by plakkaat verbooden
f : op verbeurte van t

,
vaart

- goedt , of de waarde van dien ; 't zy dat het fchip moghtgenoomen^ f

t Zie bet GmtplaklyiQffoeK } ĝft. S> 2 9 1" z
? J.
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den , of behouden t'huis koomen 1

. In 'tbyzonder verboodt men den 166$.

uitvoer van allerlcy gereedtfehappen envifchtuigtot den walvifchvangft
**£JJ

Vereifcht
2

, en al de vaart en viflchery op Groenlandt 3
: desgelyks de

\\ \A cn\o

groote en kleene viflchery , en 't inbrengen van haaring of gezoute vifch 4
.

M™r

'j
rtl

Dus zocht men te meer volk voor d'oorlogsvloot te bekoomen , en de 4
'

1 r
'

^'ederlandtfche fcheepen buiten gevaar te houden. Ook werden om 't volk
tot dapperheit aan te moedigen veel grooter belooningen en pryzen op
^t veroveren der Engelfche fcheepen en 'tafhaaien der vlaggen geilek,
dan ooit voorheenen f . Men beloofde by plakkaat , den tienden van t zi*p>fr

^aart geteekent , dat niet alleen de geenen , die een Engelfch oorlog- bdoonio-
fchip, in een ontmoeting of gevecht van wederzydts vlooten, zouden gen oP het

veroveren
, het veroverde fchip met het gefchut , touwerk , en ankers, Je'rE^ï-

al het vorder gevolg en aankleven van dien , zouden hebben en be- fchefd»^

«ouden
: maar dat ook de geenen , die het fchip van den eerften Engel- EIc

c"

d

c

eJ

"

*c«en Admiraal zouden veroveren , boven het fchip en den aankleeven
J^Jpo

Van dien
, tot een belooning van hunne dapperheit zouden genieten de

z

z)'
e het

lomme van vyftigduizendt gulden ; voor ieder fchip van d'andere Ad- Oroo/pió^

tuiraalen dertigduizendt gulden; voor ieder fchip der verdere Opperhoof- ^JjJ?*
den tvvintigduizendt gulden ; voor alle d'andere oorlogfcheepen , voe- p. n }

'. en

rende veertig Hukken en daar boven , tien duizendt , en voor ieder min-^em*

der oorlogfchip, kitfen en jachten daar onder niet begreepen , zesdui j*?.
355 '

zendt gulden. Voor 't afhaaien van de vlagge van boven , van den eerften

'Vdmiraal, zou men tot een loon genieten tvveeduizendt ryksdaalders , of

'yfduizendt gulden; voor de bovenvlaggen der andere Admiraalcn dui-

zendt ryksdaalders ; voor de vlaggen der voorftengen vyfhondert ryks-

daalders ; voor de vlagge der bezaansmaft driehonderdt ryksdaalders

,

en voor de vlagge van achteren honderdt ryksdaalders. D'aanvoerders der

branders, een vyandtlyk oorlogfchip vernielende , zouden daar over een

gerechte derdepart van de belooning aan 's Landts oorlogfcheepen , ge-

lyke vyandtlyke fcheepen veroverde
, toegevoeght , tot een loon genie-

ten. Byzondere perfoonen, op hunne koften eenige branders uitruilen-

de
, werdt gelyke belooning toegezeit. Die een' vyandtlyken brander , in

poftuur zynde om ecnig oorlogfchip van den Staat te befchadigen , zou
vernielen

, werdt daar voor zesduizendt gulden tot een belooning toege-
jeit. D'ingezetenen en liefhebbers des vaderlandts, die ten dienft van
1 Landt

, fcheepen ten oorlog zouden toeruften , om zich onder 's Landts
vloot te vervoegen, en den vyanden afbreuk te doen, zouden voor het
Veroveren van fcheepen cn 'tafhaalcn der vlaggen , en anderfins , tot
Ccn belooning van hunne genegentheit

,
getrouheit en kloekmoedigheit,

P
yer yder voorval noch eens zoo veel genieten , als ten aanzien van
s Landts oorlogfcheepen was vaftgeftelt. Ook werden byzondere beloo*

Jugen belooft aan de geenen , die eenige oorlogfcheepen , in gevaar wezen-
e

> gouden ontzetten, ofverovert wordende herneemen : ook aan de gee-

*ö die buiten een algemeen gevecht een Engelfch oorlogfchip zouden

fneu
VC
u
n

' Voorts werdt belooft , dat de weduwen en kinderen der ge-

ben ' ^veemaal zoo veel als hunne mannen en vaders zouden heb-

zoudenTen > ïou worden toegeleit, en dat ze in de buit en belooning

ningen
Celen een dubbelde handt. Ook zouden de gefielde beloo-

kooml
W°rdei1 b^aalt , al waar 't dat de veroverde fcheepen moghten

te woH
^ 2inkc« ofte vergaan, en niet binnen de havenen opgebraghc

Held. Hierentegen werdt tot meerder verzekering der dappere
Ciaen

> entotaffchrik derkleenmoediircn vaftgeftelt, datalde geenen,

Bbb %
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die eenig oorlogfchip van den Staat aan d'Engelfchen zouden overge-

ven ,
by den Scheepskrygsraadt

, en alle andere Rechteren, met der

doodt, zonder cenige genaadeof verfchooning, zouden worden geftraft:

dat ook al de hooge of mindere Bevelhebbers , die met hunne fcheepen

,

buiten vermoeden , zonder verlof of bevel van den Admiraal , van de

vlagmoghten afloopen, desgelyks met der doodt , zonder verfchooning,

geftraft zouden worden... Korts daarna werdt ook by plakkaat van hun-

ne Hoog. Moog. den zeventienden van Maart geteekent , een nieuwe

van de belooning voor de geenen die in 's Landts dienft moghten

verminkt worden , bekent gemaakt, op de volgende wyze

:

Guld.

I5oo.

V°'
txoo.

3
00.

35°'

4?o.

2,00.

-}• 1 6 Ta».

£ Zie Alt-

Z,ema xlv.

419.
Vcrklaa-

ringdes

Konings

vanGroot-

britanje te-

gensdc

Staaten der

vereenigde

Nederlan-

den, en

hunne on-

der?aaten.

AtfLemct

xlv. 368.

570.

\Agref-
feurr.

^ Schaver-

haalmg.

*^ Commtf-

i Vèrboode

Aanren.

1 Voor het verlies van beide doogen. —
Voor het verlies van een oogh. ,

-l Voor het verlies van beide dy
armen. —

,

Voor het verlies van den rechter arm. 1

Voor het verlies van den flinker arm.

3 Voor het verlies van beide de handen. —
Voor het verlies van de rechter handt. —

-

Voor het verlies van de flinker handt. —
' -

4 Voor het verlies van beide de beenen. —
Vwr het verlies van een been. — —

.

y Vwr het verlies van beide de voeten. —•

Voor het verlies van een voet. —
Voor andere verminktheden zou men iet genieten ter befcheidenheit

van de Kollegien ter Admiraaliteit. Ook werdt belooft , dat de geenen

die in 's Landts dienft zoodaanig zouden worden verminkt, dat ze ofl-

bequaam zouden zyn om zich te konnen geneeren , of iet te doen tot

hun eigen onderhoudt, een zilvere dukaton ter weeke . t'hunner begeer-

te , hun leeven lang geduurende , zou toegevoeght worden : en dat an-

dere mindere verminktheden naar gelang zouden worden betaalt Vet'
fcheide andere plakkaaten (aangaande het verbodt van t inbrengen der

Engelfche waarent; den handel van d'onderzaaten der Bonteenoorene*™ïï °P
a

CnCn EnSelandt t> e" over andere laaken) TJ*
ontrent deezen tydt uitgegeven, die ik kortheitshalvenvoorby caa.
deezen ftandt der dingen liet de Koning van Grootbritanje den vierden
van Maart ouden., of den veertienden nieuwen ftyi, door zync Heraü*
of Wapendragers en Krygsbooden

, met groote plechtigheden , V
trompettengeklank

, in de voornaamfte ftraaten van Weftmunfter &
Londen, zekre verklaaring afkundigen, by welke onder anderen bekent

werdt gemaakt
,
dat de Staaten der vereenighde Provinciën ten af-

zien van hunne ordre aan de Ruiter gegeven , d'eer(ie aanvechters t

»

ofpleegersvanvyandtfchap, waaren: endat zoo weid'Ewelfche
vlot-

ten en fcheepen, als andrefcheepen
, die by brieven van ÏÏtarqueX «f*

den HartoqIj van Jork, Hooc[hadmiraal Dan P.*htpI./iii/}i- Infl * &0U1*
1 tt 1 <v 1

— : Jr 1"*' ulc VJ vrieven van
den Hartogh van Jork

, Hooghadmiraal van Envelandt lafi
'

ontfangen hebben, met de fcheepen der vereenigde Provinciën ofte

eenige hunner onderzaaten, wettelyk zouden mooven vechten,'en de
ve vermeefteren, enneemen. Voorts verbiedende aan aüe volken, g"*\
goederen van contrabande [ m de vereenigde "Provinciën te brengen-

0
verdreverklaaring, dat allefcheepen

, vanwat volk het zou moogen*f\
eenige goederen of 'perfoonen der zelve Provinciën in hebbende, onW°e

\

zynde, en genoomen wordende, verklaart zouden worden prys te tfi^
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ook allegoederen , van wat volk het zou moogen zyn , die in eenig fchip , 1665.

toekoomende degemelde Staaten , of hunne onderzaaten , zouden gelaa-
den zyn.. Uit dit fchrift kon men zien hoe hoog de Ruiters tocht (die

de Heeren Staatenop rechtmaatige redenen hielden gegrondt te zyn, en
by alle gelegentheden hadden verdaadight \ ) in Engeïandt werdt opge- \ 7̂ A,t-

noomen. Het affchriftvan de gemelde verklaaring en afkunding, te Lon- ^o***?
den gedaan, zonden de Heeren Staaten aan alle Koningen , Republy- 3*7-

ken
, Prinfen

, Moogentheedcn \ , en fteeden in Europa , die belang had- zSdeTd.e"
den in het ftuk van den koophandel : met een brief, dienende om te too- vcrkiaating

nen dat die verklaaring ten hooghften onrechtmatig en van quaadenge-
volge was , ftrekkende tot een geheel verderf van den koophandel: na- alle feonin-

dicn men zoo doende allefcheepen zou aannaaien en opbrengen , onder §fy

n

ke^
pu"

tytel en dekfel van te willen onderzoeken of daar ook Nederlandtfche wwr»
goederen in waaren gelaaden ; waar door men nergens met vreede zou 5^>-
moogen vaaren: dernalven hadden ze die onrechtmaatigheit met kracht z,em* xir.

tegen te gaan, en men vertroude, dat ze niet genegen zouden zyn om ^l'otentek.

J
ch

, uit vreeze van de maght der Engelfchen , tot zoodaanige onver- ten.

draagdyke lydtzaamheit te voegen , en alzoo hunne onderzaaten ook
aan de zyde der Nederlanders t'onderwerpen 't geen zy van d'Engelfchen
alreedts hadden geleeden, of noch zouden lyden: want als men de Ne-
derlandtfcheoorlogfcheepen, ofkaapers, diergelyken laftgaf , dan zou-
den ze wel haaft verneemen wat ongemakken en fchaade zy daar over

houden hebben te lyden. Daarna werdt tegens den negenentwintighften J^ f",

Van April in de vereenigde Nederlanden alomme een vaft- en bededagh en daarna'

gehouden, om Godt voorden welftandt des vaderlandts te bidden. Ook
d̂

e

^
kc

Zyn daarna ,
op het voorftel der Heeren Staaten van Hollandt

, weekelyke gC0 , inde

bededaagen beraamt : met laft om een ftichtelyke predikatie en een yverig J"
6™'^

gebedt te doen: ten einde dat Godt alle onheil en ongeval, 'twelkdee- gehouden!

ze landen, vermits den droevigen oorlog, waar in de Staat met de naa-

gebuuren was ingewikkelt , fcheen ovet 't hooft te hangen
,
genaadiglyk

geliefde af te wenden , en de beraadtllaagingcn der geenen , die iet tot
verderf of naadeel der vereenigde Nederlanden moghten trachten t'on-
derneemen

, te fchande te maaken , en voorts zynen zeegen over den
^aat en des zelfs inwoonderen , tot noch toe zoo overvloedig bevvee-
*en

, goedertierentlyk te verlengen \. In 't einde van May liep de Ne-

1

erlandtfche vloot , onder den Heer van Waftenaar , in zee , fterk over *J£ Neder-
e honderdt oorlogfcheepen , behalven de branders, jachten en galjoots. landtfchc

e vloot der Engelfchen , die weinig daagen te vooren in zee raakte , be- t™£
omt

°ndt uit zevenentnegentig , of, Zfp anderen zeggen , honderdt en vyf- zieMtlt.

^
n kheepen van oorlog , met ontrent twintig branders , en veele kit- ™ *LV '

Zyne Koninghlykc Hoogheit , deHartogvan Jork, Hooghadmiraal ^«gdyks

dra
En&e *anck » die 't oppergebiedt over d'Engelfche vloot was opge-

fcjfc

"gcI'

Gocf
etl

'
^a^c rnen ' met ^ang geleeden, tegens den Heer Michicl van ZieJRt^

^eeV'
Gczant der Heeren Staaten aan 'tHof van Engeïandt, hooren

xouT
l

d<lt
>f was ' die zelfs over d'Engelfche zeemaght 'tgebiedt jri^sfom

7 recht T '' en dat h gemoedight \ was , om voor d'eere van 't volk en xv -

al 'trskT kroone tegens de Hollanders te vechten: dat hy d'yver
,
dte Aitt*m»

de fortui ^ betuigde , met zyn bloedt en leven zoufty<ven\ ,
en

«g^fc
wich A Prins Robert , Eduardt Montagu ,

Graaf van Sand- ve

Askuè
Vlceadmiraalen Johan Laufon , Chriftoffel Mings ,

Georg *

toaht
' .^andere vermaarde Zeeoverften verzelden hem op deezen

ö
'

lft de Hollandtfche vloot hadt de Heer van Waflenaar ook ver-

Bbb 3 lcheide

t Gerejoi

veert.

Seconde*.
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1665. fcheide mannen van groote ervaarentheit en kloekmoedigheit onder zyne

vlagge : de L. AdmiraalenKortenaar, Johan Evertszoon, en Stellingwerf

,

ook den Viceadmiraal Kornelis Tromp , en andere Bevelhebbers van naa-

Zcenagh me. Nu kom ik tot den bloedigen zeeflag , die tot naadeel van de Hollan-

HoiSc
d

rs
ders en hunne bondtverwanten uitviel. Den veertienden van Junius,raak-

en d'Engci- ten wederzydts vlooten , ontrent tien Duitfche mylen Noordtooftten-

'zteAiti*- noorden van de ftadtLeftoffe, in de Noordtzee, aan elkandcre. Zom-
ma X lv. migen melden f dat de Hollanders twee daagen te vooren , den windt,

446-443.' die «1 dczeeflaagen veel kangeevenof neemen, van d'Engelfchen had-

fzie^h-
^en

' 2ondpr zich daar van te dienen. Maar nu liep de windt Zuidelyk

»

z*ma en hun tegen. Dit gaf den Engelfchen merkelyk voordeel , dat ze niet

jlv. 44 8, verzuimden waar te nemen. 'T gevecht begon met het aanbreeken van

den dagh , en eenige Neêrlandtfche fcheepen queeten zich manlyk. An-

deren hielden zich buiten 't gevaar, en fchooten flechts van verre. D°cn

De Heet ontrent twee uuren naa den middagh fprong de Heer van Waftènaar»

ïïrjL Ad-
L ' Admiraal Generaal van de vloot , met zyn fchip d'Eendraght ,

dat

miraaiGc- vierentachtig metaaie ftukken , en vyfhondert mannen voerde ,
do°r

fyiok met
zyn ci8en ^Llskrui^t in de mcnt

» zonder dat men weet of het door

zyn èhipin 's vyandts vuur , of door 't verzuim der zynen werdt veroorzaakt. ^e

de lucht, l Admiraal Kortenaar, dien 't gebiedt over de vloot , naa WalTen^

dfod??
a" ^00^ t

'
toec

l
uarn

>
was in 't Degin van 't gevecht

, 's morgens ten vyfuuret
]

'

fchooTa. aan een kanonfehoot gefneuvelt , en zyn fchip dreef daarna
,
gelyk a

j
zonder roer, door de vertfaaghtheit van den Stuurman, dien 't

gebiedt

was toebetrout , van den vyandt af. Dit , en inzonderheit het fpnng
eI1

van Waiïènaar, (met zulk een' afgryflèlyken donder enblixem van bus-

kruidt , dat de hccmel fcheen te kraaken , en d'afgrondt zich te ope
'

nen) veroorzaakte zulk een fchrik en onorde in 's Landts vloot , dat de

meefte fcheepen de vlucht naamen , en d'andere volgen moften :
c11

'tgaf zommigen vremdt dat zich d'Engelfchen van dat voordeel niet

meer dienden , twyffelende , of 't hun aan kennis of beleidt ontbrak- ^ne
t

Nederlandtfche fcheepen , aan eikanderen verwardt , werden door een

Engelfchen brander aangefteeken, en te gelyk verbrandt. D'Eneelfche11

veroverden ook ctlyke fcheepen , en zommige naa groote tegenweer»
en bevvys van dapperheit : zoo dat den Engelfchen 't voordeel datummm bevochten dier ftondt. 2y verloeren in dcezen %h hunnen Viceadn*

Uoyd raai Johan Laufon, en den Schoutbynacht Sanfum
, mannen van dap

648. Att-
peren bedryve, en noch vyf perfoonen van hoogen ftaat en waarde,

te

lemtziv. vveeten, de Graaven van Falmouth
, Portlandt

, Marlcborough , den&a-

38*. ron Muskerry
, en den Heer Boyl% tweeden zoon van den Graafvf

Burlington. Ook werdt een van hunne fcheepen, de Charityof del-i^
de

genoemt, met zesenveertig ftukken verzien, door den Kapitein J°
Ilfll*

de Haan verovert
, en in Texel opgebraght. Behalvcn den Heer ff

Waflenaar, en Kortenaar, fncuveldcn ook de L. Admiraal van VfS
'

Herar.',
landt

'^ Stcllingwerf >
de Kapitein Johan Bankert en eenige

andc'

fte ^SÏÏire
Bevelhebbers van naame. Ontrent achtenvyftig of tfeftigh fcheep

C

^
van 'sLands weeken naar Texel, en quaamen, met den Viceadmiraal Tromp' t

a

ZTtcIcI, 2ich in 't gevecht dapper hadt gequeeten) door d'Engelfchen van vf
m and«e gevolght , daar binnen. Zeventien of achtien fcheepen liepen in

'tY
&

Sviie, en noch ^aa^ of dertien in de Wielingen, in de Maaze en in G°e

££

£
c

c
Maas,cu Uit welk getal men licht kan afrieémen wat fcheepen in de handen 0^

ce andt
- Engelfchen waaren vervallen : derhalven werdt van zommigen £

c0°

deelt, dat d'onorde in de vloot grooter was gewceft , dan de ned^1
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ge, en dat de vermindering van achtbaarheit meer fmerttedan 't verlies 1665.
van fcheepen en menfehen. De L. Admiraal van Zeelandt , Johan
Evertszoon

, die met zyn fchip in de Maaze was ingekoomen , werdt
m den Briel, door 'tgraauw , dat gemeenlyk naar dWkomfl: der zaa-

ien ,
en niet naar waarheit , oordeelt , hem befchuldigende van kleen-

nertigheit, in 't water geworpen , en liep groot gevaar van te verdren-
ken, totdat hy door ettelyke foldaaten werdt ontzet. Ook verantwoord-

de hy zich zeiven , eerft voor de Heeren Staaten in den Haage , en
<jaar naavoor de Gemagtigden en den Krygsraadt in Texel, dermaate,
jat men zich genoodtzaakt vondt zyne kloekmoedigheit en beleidt, in
en flagh betoont , te pryzen j . Daarnaa begofl men onderzoek te doen t Zie Ak-

°P de Kapiteinen en andere Bevelhebbers , die d'eerfte in 't vluchten ^f*^
Waaren, endemeefte rampen, en 'tbinnenloopender vloote veroorzaak-
en. Zommigen hadden op hunne fcheepen noch dooden, nochgequet-
en

,
noch fchooten onder water , noch fchaade aan rondthout of ander-

ïns. Hier over werden eenige in hechteniffe genoomen , en eindelyk E?nigcKa-
rie Kapiteinen, ter zaake van vertfaaghtheit, ter doodt verweezen, en met P :tci»encn

Musketten doorfchooten. Drie andere Kapiteinen werdt den deegen , word!" t«
«oor beuls handen, voor de voeten gebrooken, en men verklaardehen «ake»an

eerloos enonbequaam om 't Landt ooit dienft te doen , twee werden van ^hm"^
«unnen dienft gezet. D'Opperftuurman van wylen den L. Admiraal piiefecr«-

Kortenaar moft met den ftropom den hals de ftrafder anderen aanfehou- ffi!
Re"

wen: voorts werdt hy eerloos verklaart , en gebannen
, zonder ooit

weer in 't landt te moogen koomen , op peene van de galg. Dus ftrekte
™

0
X

^ S
.

de ftraf van weinigen om al d'anderen tot het betrachten van hunnen
plicht te beweegen D'uitkomftvan 't gemelde zeegevecht baarde in de
Vereenigde Nederlanden droefheit en rouw , en in Engelandt groote
blydtfciup. De hoop der vreede liep nu meer en meer te rug , en de
voorfpoedt fcheen groote zaaken te belooven , en voor te hebben. Ook
«orft zeeker Engelfch Heer (die toen noch zyn verblyf in den Haage
hadt

) korts naa den zeeflagh , in een vol gezelfchap , deeze taal
voeren

, Eer tweejaaren ten einde loofen zal men niet een fchip meer Trotfe

*'f Hollandtzien vaaren. Doch ik weet van goeder handt dat de Heer
woordcn '

^eter de Groot, te dier tydt Raadtpenfionaris der ftadt Amfterdam, die
yne woorden hoorde , daar ftraks dit antwoordt op gaf , Koninghryken ant*

^Republyken te veranderen , of uit te roeijen , is een werk dat Godt ,

woordt *

Pperheer, alleen aan zich behoudt. Men zag ook in Engelandt eenige
Penningen

, die in dit jaar , 't zy voor of naa den zeeflag , geflaagen vver-
jJ™

n
"|£

en

fcif c
Waar

°P aan d'eene zy^e des Konings afbeelding ftondt
, met dit om- geflaa|en

Ud

^ritt
> CAROLXJS A CAROLO MDCLXv,datis,Z^/^/j

lat

H
j

'
1 66

$ * en aan ^e d'andere zyde het beeldt van Britannia , of

w^' metditbyfchrift, Q^UATUOR MARIA VINDICO, welke

gen u" ^ eiSentlyk beteekenen , Ik befcherm vier zeen , of, zoo 't zommi-

gcflaa
eSgen, Ik eigenemy vier zeen. Op een andere penning, wat vroeger

D. G
ge "' ^ndt des Konings beeldt, metditfehrift, CAROLUS II.

Godts„ BR
' FR - £ T. Hl B. REX. dat is , Kareide tweede ,

door

Zyde LTv^ noch een derde gedenkpenning, vertoonende aan d'eene

gezicht , naam
' zeegenwaagen :

2yne bell "es aangezicht , naam en tytels, en aan d anderc zyde
cclteniS op een' zeegenwaagen met vier zeepaarden voortgetrok-

ken,
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1665. kcn ' cn ecu vloot in 'tvcrfchict , daar deezc woorden onder {tanden,

ET PONTUS SERVIET, mdclxv, dat is, Ook zalhem de&e

ten dïcnft flaan, i66j. In Hollandt toonden de Heeren Staaten een

wonderbaare ftandtvaftigheit , cn ongekneusden moede, indegemcenc

verflaagentheit over de tegenfpoedt. Men heeft, zonder uitftel, in al

De vloot de Zeeprovincien met ongemeene yver en vlyt gcarbeidt om 'sLandts

^eu
d

toe|c
v

J

oot weérteherftellen, en te verfterken : te meer, om dat men wift^at

ruft. d'Engelfchen zee hielden , en op de Ruiter, dien men daagclyks te ge-

moet zagh, paften. In Texel, daar. de meefte fchecpen laagen

,

de toerufting der vloote door de Heeren Gemaghtigden van hunne Hoog-

Moog. , inzonderheit door den Raadtpenfionaris van Hollandt , J
onan

de Wit , met groote wakkerheit , en onvermoeide naarftigheit, bevordert

:

^Beraadt- daar 't anders gefchaapen ftondt dat ze noch langen tydt aan de wal; of

ovcS binnen dezcegaaten zou blyven leggen. Maar terwyl men hier meêbe-

perfoon. zich was , viel 'er eenige beraadtflaaging over den Gebieder, dien niefl

'topJSbe-
ovcr dc v*oot zou ^e^en

- Veele wierpen 't oogh op den Viceadmiraa
'

Tcioverde Tromp. Maar eenige misverftanden , tuflehen de Heeren Staaten , ofhun
'

bebouwen. ne Gemaghtigden, en hemgereezen, (toenhy, naar den flagh ,
mctl^

Den vi-
' grootfte gedeelte der vloote , niet tegenftaande hunne aanmaaning van

Tr

a

omp
aal zee te houden, binnen Texel liep , en daarna over de Kapiteinen ,

opZVn

daar toe aandryven gevangen , als rechter weigerde te zitten) en 't onderling °n
*

voorgeflaa- benoegen , daar op gevolght , en by anderen genoegh gemeldt*, braghf

* wn±e- zommigen in twyfïèl of men Item 't gebiedt over de vloot in handen zou

*ïtv.xyt'n gevcn » °f niet - Men hadt groot betrouwen op zyne onvertfaagde kloek-

^itiLema moedigheit , enwift hoe zeer hem de matroozen beminden: doch een»'

"ïtS; £e Heeren ' inzonderheit in Hollandt, waaren zwaarhoofdig: uit ree-

inzichten denen van ftaat , meenende dat hy zyne Hoogheit, den Heere Prinfevan
opzyn per- Oranje , die toen uit alle hoogc bedieningen werdt gehouden , te veel gene;

"gentheit toedroegh. Maar de verftandighften verftonden ,
datmengee*1

ander boven zyn hooft kon ftellen , zonder hem gevoelig ongelyk te doen-

flm'ddc' °m hem dan tot êecn vertwyffeltheit te brengen , en echter de geheel
Gcvoimag- vloot niet in zyne maght te laaten, werdt eindelyk goedtgevonden dat men

defsraT
dri

?r
Gevolmaghtigden van hunne Hoog. Moog. in zee^zou zenden, ^

m« hem in voile maght om 't oppergebiedt in de vloot te hebben: en dat menden
getczen- Hea

:
Iromp, (die nu f ook door de Heeren Staaten van Hollandt

UlM L Admiraal onder 'tKollegieter AdmiraalireitvandcMaazc indeplaats

LSi !?
n wasverkooren) onder 'topperbcleit van degemelde^

onder Ocvolmaghtigden
, 't gebiedt over de vloot zou geven De drie Gemagl1

'

IntuL
tiSdcn '

die met volmaght ovcr de vloot werden geftclt, waaren de Hf'
2e .

ren Rutger Huigens
,

Gedeputeerde in de vergaadering der Staaten

Rute"r
Crcn nera WCgens Gelderlandt

'
een Heer die den ouderdom van achten^'

Huilens, ventigjaaren bereikte; Johan de Wit, Raadtpenfionaris van Hollandr
'

Johan de en Weftvrieflandt
, en Johan Boreel

, Burgermeefter der ftadt Middel^
11?

han Boreel Deeze drie Heeren lieten zich gewillig tot dien gevaarlyken laft g
ebrf

totGevoi- ken, en toonden zich bereidt om hun leven ten dienft van 'tvadcrla .
•

ovTdc nevens den minften matroos der vloote
, ruftig te waagen ±. De L- Ad

viootge. raai Tromp ,
zich fchikkende naar dat befluit , toonde grooten y

ver 1

ïèeAit- bezorgen van 'tgeen aan hem ftondt, op dat hy de vloot weer fp°

dig in zee moght brengen. Maar toen al de fcheepen byna gereedt

klaar waaren , om uit te loopen
, ontfing men in Texel tyding daC^

Heer de Ruiter in de Eems was aangekoomen, 'tgeen groote veraj*

ringbybraght. De Ruiter, op datwy 't verhaal zyner reize

,

daarwy'^

468.
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kft lieten ; hervatten , vervolgde zynen koers , in 'temde van junius , ifff*

«aar deilanden van Fero. Maar verlchcide rampen hielden hem op. De
v
^"*^:

Jcheepen van de Kapiteinen Pomp en 'tHoen werden zoo lek , dat zy tcr8^-
't niet langer konden gaande houden. Pomp moft zyn galjoen by dc woe- *^"'ciz^

ling
, en zyn boeghfpriet voor 't fokkeftag afzaagen , en zyn voorbram-

fteng afneemen : Kapitein Jweers verloor zyn fokkemaft ,
boegfpriet

,

en groote fteng. Dies moft men hun tehulpkoomen, en van alles, zoo
veeldoenlyk was, verzien. De Heer de Ruiter voer zelf met zyne floep

aan 't boordt van Sweers, en braght hem een fteng, die voor een fok-

kemaft werdt opgerecht : ook bleef hy eenige uuren by 't werk , dat hy
met yver voortdreef, tot dat alles klaar was. Toen maakten de fchee-

Pen weer meer zeil. Den dertienden van Julius quam de vloot op
de hooghte van eenentfeftig graaden , en toen werdt beilooten ,

d'eilan-

*anden van Fero van de noordtkant aan te doen , indien de windt daar
tQe wou dienen : en zoo niet , dat men die dan van de zuidtkant zou
aandoen, en echter op de tweeëntfeftig graaden houden, totnaaderor-
"re

- Den negentienden quaamen ze by d'eilanden van Fero , of Farre,
• vyftien in getal , tuflehen Yslandt en Hitlandt gelecgen , onder 't ge-

biedt van den Koning van Denemarken , cn zaagen den monniksklip , die

aan 'tzuidteinde van 'teilandt Sudro een half myl van 'tlandt leit, daar Dcvioot
ze bezuiden om zeilden. Dc Ruiter fchoot een fchoot met grof gefchut, komt, by de

op dat eenige fchuiten van 'tlandt zouden komen
, om kondtfehap van SÏSfei.

den toeftandt der zaaken met d'Engelfchen te krygen : maar men zagh 1? /«/;

noch huizen , noch teeken van menfehen op 't landt ,
noch fchuiten af-

koomen. Toen riep de Heer de Ruiter de Hooftbevelhcbbers en Kapi-
J*^jjg

teinen aan zyn boordt. Hier werdt overwoogen wat koers dat men Öufuföi

zou houden. Men hadt niemant in de vloot die daar was bedreeven, 1

k
c

^^
e

n

be"

en de ftroomliep hier zoo fterk , dat men die met geen topzeils koelte m
°

a°ar ver-

ken doodt zeilen : dies was 't gevaarlyk zich met een zwaar fchip tuf- getfs-

fchen deeze eilanden te begeeven. Ook vondt men niet geraaden eenig

fchip derwaart te zenden , vreezende door de groote mift , die daar daa-

gelyksvalt, vanelkandere teraaken. Dies werdt beilooten, dcwyl men

^ windt Weftzuidtweft hadde , dat men naar 'tNoordtooftcindc van
"itlandt zou zeilen, en zoo voort naar Stavanger , dattenZuidtooften
van Bergen in Noorweegen leit , en daar naar tyding uit het vaderlandt
Vemeemen. Daarna werdt by den Krygsraadt een ordre beraamdt , daar

r
°

t̂

rc

â

"

telkzich, indien men met d'Engelfchen in gevecht moghtraaken, naar "chïikT
Zoude richten. Onder anderen werdt beflooten , dat men eenige Engel- jj^^g*
c»e Konings fcheepen veroverende , dc zelve , indien ze reddeloos wier- mogh £ raa.

^
en gefchooten, 't volk daar uitneemende, in brandt zou ftecken ; op^JJ^
at m«n zyn eigen volk by een zou houden , en de genoomenc fchec- %OJu(%

Pe& niet weer in handen van d'Engelfchen laaten vervallen : voorts dat
ea, in gevalle van zwaar gevecht, als 'er geen kans was om d'Engel-

VTy2cn te laaten ontvluchten , en dat men die niet kon befchermen

,

ken ' °P een kin daar toegeftelt, desgelyks in dea brandt zou flee-

ten mio
1 ccn'èntwintiehftcn pafteerden zebeooften Hitlandt ,

met groo-
tu(Tchen

weegen
*

woey
5

moeS
V",den. «•> tyding te bekoomen. Maar dien zeiven dagh ont-

^rT,neen galjoot van Huisduinen, de Vedoorezoongenoemt, dat



3 8* HET LEVEN VAN DEN
1665. gevoert werdtdoor den Schipper Simon Janszoon, die door de Gemagh-

De Ruiter tigden der Heeren Staaten over de zeezaaken , leggende in 'c nieuwe

ccnga'ljoot, Diep , ontrent den Helder , met brieven van den vyfentwintighften

afgezonden nius was afgezonden , {trekkende om alle aankoomende Hollandtfche

kaplaar- koopvaardyfcheepen , met naamen die uit Ooftindie werden verwacht,

ders te voor d'Engelfchen te waarfchouwen : hun heveelende , dat ze in No°r"

waar
c

ou-
w£e zouden inloopen. De Schipper verhaalde aan de Ruiter, hoede

xzjui. zeeflagh met d'Engelfchen op den dertienden van Junius was afgelo0-

df"
v

^
rftaat

Pen

:

^at ^e ^eer van WafTenaar was gefprongen , Kortenaar gefchooj-

'sl3s ten » drie fcheepen verbrandt , drie ofvier, ofmeer, genoomen, deic*-

viootover- gevlucht , en dat veele Kapiteinen zich gantfeh quaalyk hadden g
e^ra

*

g
Bera°adT-

n
' gen - °P dees gewichtige tyding riep de Heer de Ruiter zyn' Krygsraadt

flaaging by een , en ley terftondt in beraadt wervvaart men zou zeilen. Hic
£

gehouden
wer<^t verftaan , dat d'ordre van den Galjootfchipper , in een open brie*

zxM begreepen, alleen fprak van de koopvaarders te waarfchouwen, engee

£
gewagh maakte van d'oorlogfcheepen : daar men nochtans wel wn*

wat fcheepen uit Guinea werden verwacht : dat derhalven de Heeren

Gemaghtigden van meening fcheenen te zyn , dat alle oorlogfcheeperl '

zich op de befte wyze naar huis zouden begeeven. Ook verftonden ze »

dat men , in deeze gefteltenifle van tydenenzaaken , de fcheepen, Be-

velhebbers, matroozen en foldaaten van déeze vloote, in 't vaderland

xx /«/. ten hooghften van nooden zou hebben. Dies werdt goedtgevonden cl»

flïit

e

echtêr
vaftgeftelt, dat mende ftevens derwaartzou wenden, en, naader koO'

naar 't va- mende , dan verder overleggen wat haven men zou trachten in te \o°'

2e

e

ücn
dtte

Pen - Tcr zelvertydt vermaande de Heer de Ruiter al de Bevelhebbers»

dat ze, ter zaakc van dontfange tyding, geen verflaagentheit aan hun

fchcepsvolk zouden laaten blyken, maar in 't tegendeel hun een hart 111

't lyf fpreeken
; op dat ze zich in alle voorvallen moghten quyten naaf

bchooren. Daarna werdt den Heer de Ruiter een' brief, door de Heeren

Staaten Generaal den achtienden van Junius gefchreven , ter handt geftelf'

(doch 't is my niet gebleeken op wat tydt , noch door wat middel) dienen^
tot zyne naarichtïng. Uit deezen brief kan men afneemen opwat\vyze
haare Hoog. Moog. ter zeiver tydt van den ongelukkigen zee (lagiifp^*
ken, tevveeten, op den volgenden zin.

De Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

deuren W? v
'

mden ons verplicht V mitsdeezen bekent te maaken , dat opJ"
staaten Ge- dertienden van deeze hopende maandt , de vloote van deezen Staat

de

e

Rui«r
n

,

dïe van Engelandtin eene generaale batalje geraakt wezende ,
bet Go*'

belangende den Heere Almachtigh belieft heeft
3
1 werk zoodaanhh te laaten

den zeedag vajien y dat de ^andt continuelyk den windt van de onzengehadtheeP'

geifchen , en dat , naa eengevecht van ontrent de twaalfuuren , deHeere vanJW

«aaXine
maV 9

Admiraal van de van deezen Staat' in de lucht * °tf'
gefchree- fprongen > en naademaal deperfoon van Egbert MeeuszoonK^0 L\
K0

- die by overlydew van den voornoemden Heere van WajfenaaT ^nL
perkommandement moft hebben , al in de eerfte charge was doodt t
ven, en dat vervolgens met zyn onderhebbendt fchip, 't welk de

bleef voeren, niet zoodamgh wierde geageert , als by zyn leven, 0 u
der des zelfs beleit ,

naar alle apparentie wel zoude weezengt'fv%r
zoo is daar door de goede ordre eenighfins gebrooken geworden , f

n *
e$~

voegen dat de voorfchreeye 's Landts vloot , met verlies van eenW'^l.
nige fcheepen , wederom in Texel en 'tVlie is binnen gekoomen , ^
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ven twaalf ofdertien fcheepen, die in de Wielinge , in de Maazeen in 166$,

Goereê zyn ingevallen. Van alle *t welke wy niet nebben willen af'weezen

1) kenntjfe te geven tot des zelfs naarichtinge. *De Engelfche vloot heeft

zich naa de voorfchreeve batalje twee daagen alhier voor den wal bly-

ven^onthouden , doch is voorleede Woensdagh den zeventienden deezcr

weder in zee gefteeken met een Ooftelyken windt. Zoo dat wy daar uit

prefameeren dat ze haar koers wel naar de haavenen van Engelandt
zoude moogen gezet hebben , zonder dat wy echter zulks perfècJefyk

konnen weeten ; aangezien degaljoots , ten dien einde op kondtfchap uit-

gezonden geweeft zynde , daar van niet zeekers hebben weeten te rap-

porteren. IVy hebben den brenger deezes gelaft om de Noordt wel toe te

zien of ook de Engelfche vloot zich in die quartieren ergens moghte ver-

tonen
, en V daar van perfefl bericht te geeven , om zich daar naar

te konnen fihikken, waarmede eindigende ,
beveelenwyU inGodes hei-

lige protectie , in den Haage den 1 8 Juny 1 665.

B. VAN V R Y B E R G E N. Vt -

Ter ordonnantie van dc Hooghgemelde Heeren Staaten Generaal.

J. SPRONSSEN,
Den drieëntwintighften der maandtquam de vloot dicht onder Noor- Komton-

Weegen, ontrent vier mylen van Bergen: daar vier Noorluiden , met een £n
n
^

cr'

jol aan de Ruiters boordt koomende , hem desgelyks verhaalden , dat Noorwcc-

d Engelfchen in den zeeflagh eenigh voordeel op de Hollanders hadden

bevochten: daar noch byvoegende, dat ze, ontrent vier daagen gelee- Hem

den , daar ontrent zeftien Engelfche Konings fcheepen hadden gezien
, JSuda

en gefprooken: die zelfs zeiden, dat ze op de Hollandtfche vloot, die dEngd-

men uit Guinea verwachte, kruiften. Niet lang daarna \ was het op een
'

h

c

(

l^
n

k°Ji.

morgen gantfeh (lil , en toen deê de Heer de Ruiter fein dat al de Ka- (ten.

piteinen hunne fcheepen zouden krengen en fchoonmaaken , om te be- +
j\y uatde

ter flaghvaardig te zyn, indien hun eenige vyanden moghten ontmoeten, fcheepen

Naa twee daagen zeilens , quaamen ontrent het Rif van Tutlandt acht Stengen en

KA » 1 1 t 1Ti ^ i • is-
ichoonmaa-

icncepen van Hamburg by de vloot , en een Schipper en Koopman aan ken.

de Ruiters boordt : verhaalende , dat de Hollandtfche oorlogsvloot weer
Waar lagh om uit te loopen , maar dat d'Engelfche vloot, fterk tfeftig of

d^fv

d

a

c

n

rty*

^eventigh zeilen , den zeventienden van Julius weer voor 't Texel en d-'Èngcifche

jVlie Was gezien. Hier op werdt verftaan , dat men d'Engelfche vloot ,

vl°

8°J;^
dewyl mcn Zicfr te zwak bevondt tegens zoo groot een maght , zou Befluic

^eken te fchuwen, en alle vlyt aanwenden om in d'Oofter of Wefter
te^s in te koomen; ten waar dat men nader bericht kreeg, dat d'En-

jpchen van 's Landts zeegaatcn waaren afgeweeken. Daarna werdt de ^rdcr
,^Ulter d00r een Schipper , koomende met een fluitfehip uit het Vlie ,

^
encnt, datd'Engelfchen noch den drieëntwintighften voor 't Ylie, en

na
atn

j ontrent het Sandt waaren gezien: zoo dat men meende dat zy

men f
e boordt waaren gezeik. Uit dat verflagh kon men genoeg afnee-

d En ir
hachelyk dat het met dees vloot ftondt, en 'twas zeeker dat

Vla£> , en ^ar op paften. Den eerften van Auguftus zagh men een 1
aU£

ddmiche ,
r r

en je Ruiters boordt
2eilde !

le
Puy> dieuitNoorweegenquam, en aan de Ruiters boordt

zuil
'

n
e^ende. naar Ooftende te willen : dochdewylhy talZuidt-

den TVan^ndde, vondt de Ruiter met zyn' Krygsraadt niet geraa-

kennfc ^ Va« hun zou zeilen; opdat hy d'Engelfche zeemaght geen
Cnills van hun gaave, Men quam met den Schipper overeen dat hy
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\66$. voor de fommc van dryhonderdtvyfcig gulden by de vloot zou blyverf,

Dc Ruiter ton VOor 't Vlic : dat hy twee of drie mylen voor de vloot zou hccnen

een vljum-*
zeilen , om te zien of hy geen maght van Engelfchen kon ontdekken,

fche puy en dat hy daar van feinen zou doen. Men nam den Vlaamfchen Schip-

om voorde
vioottczei

:

Per over, en zette eenigh Hollandtfch volk tot verzeekering in de j^iy

knend'En- die voor zeeverfpieder zou dienen. Niet lang daarna verftondt rnen

fomdck- uit zceker bericht , dat d'Engelfche oorlogsvloot zich noch op dien

k
Tw e En

ze^ven ^aSn °P de kuft van Noorweegen , ontrent Bergen ,

onthielt

:

odïbhc
° en 1 was waarfchynlyk dat ze zich daar ontrent etlyke daagen hadden

Pcheepenin onthouden. Doch de Ruiter hadt geen Engelfchen vernoomen. Maar"1

vauX
1

't fcheemerlicht van den volgenden morgenftondt werdt men twee zeilen

vloot. gewaar , een fchip en een galjoot. Het fcnip fchoot drie fchooten ,
als otn

lAug
' fein te geven, en toen 't helder opdaaghde zagh men dat hetEnge«cne

fcheepen waaren , Noordtnoordtooft overwendende , zonder dat 'er meet

op volgde , 't welk verwonderens waardig was : want gelyk de Ruiter zich

met zyne vloot voor hun zocht t'ontdonkeren
, cnhunt'ontzeilen, z°°

ml mït'dc P00gnc^en ze nem °P te zoeken en aan te treffen. Maar hy flipte
,
getuigd

vioot

m
voor- een Engelfch Schryver, (lil voorby d'Engelfche vloot heenen, (die als in

f/heWoot
1" eenmi^ lagh benevelt) gelyk luiden die langs den weghgaan, met hun

"

iiecne.°

OC

ne mantels om d'ooren geflingert , om 't gezelfchap der geenen , die ze niet

*f ïll Ruï/er &
aarne w^en ontmoeten, te myden. Dóch de mantel , die de RuiteC

p.4.1.

mter
en de vloot bedekte, was de goddelykc voorzorge van boven ,

diehefl

oddcïvte
Denoe^e

:

die de duifterheit by nacht , en de mift by daagh ,
als een kleedt

voorzorge gebruikte , dat hen voor d'Engelfchen onzichtbaar maakte :
die de yer-

j-Hgtfc anderlyke winden uit zulke hoeken liet waaijen, dat zyden Engelfchen

bewaa«. en d'Engelfchen hun t'elkens mis zeilden : en dieheneindelyk, doorjtf

zelve winden, beter dan door de befte lootsluiden
, langs den (treek ,

die

hen ter behoudenis leide, voortdreef. Ook plagh de Ruiter Gode alt)
rdts

deere van zyne behoudenis te geven, zeggende, T' ü Godt alleen ,

komt by' ons * buiten 'tgezicht van onze vyanden, geleide. Den vyfden van AU'

'z heilige guftus vondt hy zich met de vloot ontrent drie mylen van 't Heilige landt»
L
5^. een kleen eilandt , in de Noordtzce , ontrent zeven mylen ten Weflen van

De Ruiter de Holfteinfche kuft, en van d'Eidcrftroom
, gelecgen. Hier quaamen

Looliuidcn
drie Lootsfchuiten in de vloot, en een aan de Ruiters boordt ,

vertel-

bard" >

"de ll0C 'f met dcn flag was a%elooPcn .
en hem waarfchouwende vof

Beraadt-
d'Engelfchen. Toen werdt by den Heer de Ruiter met zyn' Krygsra^

flaaging overleidt , of men zich niet naar d'Elve zou begeven. Doch 't werdt
toen

koersen '
en weinig tydts daarna kreeg men wat koelte uit den Ooftely^

11

men hadt tc hoek. Waar op beflooten werdt dat men 'tnoch wat zou aanzien.
oude».

jjet de Lootsfchuiten weer naar landt vaaren , met ernftig verzoek,
d&

ze naarftig zouden oppatfèn , en , als de windt omliep , weder keeren

»

om de vloot op d'Elve te brengen. Men verftondt eenpaariglyk ,
da^e

op het allerfpoedighfte d'eene of d'andere haven moft zoeken : niet^eC
jï

om 't groot gevaar derEngelfche maght, die men zeide dat voor Te*

cn 't Vlie lagh
:
maar ook om dat de fcheepen der gantfche vloo^ g

e

tien daagen lyftoght hadden
, jaa eenige geen vyf daagen

,
inzong1

quam 't water fchaars om. Dies werdt vaftgeftelt , dat men ,

ind
i
er

d'Oofte windt frifch doorkoelde
, voor eerft den koers naar de Wei*

Eems zou ftellen , maar indien de windt tegen liep , en dat men d'£c .

De vloot niet kon krygen , dat men dan naar d'Elve , tot voor Gelukftadt ,
zon t

SvkKt len > en daar de vloot trachten te bergen. Maar Godt gaf noch 's
avofl

Eems.
r

een Noordelyken windt, en men ftelde den koers naar de VVeftcr ^pUs
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Dus den gantfchen nacht zeilende , met een Weftnoordtweften windt» 1665.

buijigh weder, zwaare deyningen en reegen , kreegenze den volgenden
dagh het eilandeken Borkum , ontrent twee Duitfche mylen ten Noorden

*g$£in
van de kuit van Groeningerlandt , aan den mondt van d'Eems gelegen , -^gezicht,

van verre in 't gezicht. De tooren van Borkum lag Zuidtzuidtooft van
'

6Au&-

nun
, en ze bevonden zich beooften d'Oofter Eems. Zy hadden toen

den windt Noordtweft , zoo dat ze flechts Weftzuidtweft konden zeilen

,

en zeer op 't landt bezet waaren. Maar de windt liep t'allen gelukke Raakt bo-

Noordtnoordtweft , en zy zeilden toen booven het Juifter rif of zandt
J£)

jjJjj^

«eenen. Ook kreegen ze de eb onder hunne ly , raakten met die ebbe kummcr

boven het Borkummer rif , en waaren ten tien uuren in 't vatten van "£
omtin

tgat der Weiter Eems. Zy gyden hunne zeilen op , en lieten 'tmet de 't gat van

eb dryven (om eenige van hunne verachterde fcheepen en traaghfte zeil- ^™
s

dict

<jers in te wachten) tot tegen den voorvloedt , die men ontrent den mid-
dagh zou krygen. OndertufTchen woey de witte vlag , en de Krygsraadt
jiuam aan de Ruiters boordt , daar eenpaarig werdt verftaan , dat men
nier zou trachten in te loopen. Kort naa den middagh gingen ze met den
Voorvloedt

, inwaart aan , t'zeil : maar met groot gevaar van al t'zaa-

^en fchip en leeven te verliezen: want zy hadden geen lootsluiden , en
al de tonnen en baakens , merkteekenen om naar te zeilen , en de droogh-
ten te myden , waaren door lalt der Hooge Overheit opgenoomen

; op
dat d'Engelfchen niet binnen gaats zouden koomen. Zy zeilden dan

(want niemant van hun was daar ooit te vooren gewceft) op Godts ge- Loopt met

naade, die hen {tierde, en op den hals , dien zy waagden , naar bin~

nen. De Heer de Ruiter zeilde zelf met zyn fchip voor uit , hebbende fchip enie-

voor zich aan de ftuur- en bakboordts wal een der Engelfche pryzen , en^

»

t

C

gat"
nen

den Vlaamfchen puy , die geduurig het dieploot wierpen , en nu loef

aan, en dan hou draagende riepen , ofwuyfden, daar al d'andere fchee-

pen op volgden : ook hadden ze 'toog op de metken , die op 'tkleen

eilandt Rottem (tonden. Dus liepen ze met een ftyven Noordtweften
windt en hooge zee in 't gat der Wefter Eems , en quamen 's naamiddaghs En komt
ten vier uuren voor de veiling van Delfzyl , ontrent drie mylen van Groc- ^y]°

r c

jongen , fterk negentien zeilen , ten anker : te weeten , met twaalfoorlog- c Aug ,

c»eepen
, de behoeftfluit de Kameel , vyf Engelfche pryzen , ( waar van

*e d eene tot een brander by de vloot hadden gehouden ) en 't Rotterdam-
se koopvaardyfehip het Hart. Zy vonden hier een kaaper van Amfter-
am op de reede, en drie van Vliflingen , met vier Engelfche pryzen.
e vloot werdt met het losbranden van 'tgefchut verwclïekomt , en de
evelhebber

f van Delfzyl ,
Schay genoemt ,

quam met eenig gezel- \^
mmar'-

vv^
aan ^e Ruiters boordt , hem begroetende over zyne gelukkige

^derkomft. Ook zondt de gemelde Bevelhebber te poft een brief af

Q
ar Gr°eningen

, aan de Heeren Gedeputeerde Staaten van Stadt en

wi^j ^en » waar by ny nunne Ed. Moog. de Ruiters aankomfte ver-

de Q
ê t- Het affchrift van dien brief werdt in der yl naar Texel aan t^^-

was g^htigden der Heeren Staaten gezonden. Zoo groot als de vrees ~£* ,LT*

fchen
'I
Ceft

' dat de Ruiter, met zyne vloot, in de handen der Engel- Grage

nis. DelValletl
» 200 groot was nu deblydtfehap over hunne benoude- over de Rui-

byduWp^khen, mannen en vrouwen, quaamen by honderden ,
ja tewkomft.

veelei S?; Van uur tot uur, inde vloot, en op de Ruiters fchip
,

(daar

ftaakenï ! ,

Ile vlassen, tot eerteekenen van overwinning, achter uit-

gens vri hem te groeten en te verwellekoomefn. Men voer van s mor-
0eSh tot '

s avondts laat , etlyke daagen naa elkandere ,
aan zyn

Ccc 3
boordt,
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1665. boordt, uit {leden , uit dorpen, en van 'tplatte landt. Edel en oneedel

,

burger en boer , quam te voorfchyn , en poogde de Ruiter en de vloot

t'aanfchouwen , met ongcloofTelyke betooning van gunft. De harten gin-

gen open van vreughde : de blydtfchap blaakte ten aanfehyn uit
,

en

gelukkig hieldtzich die hem genaaken moght. Meenighte van deftige en

eerlyke vrouwen vielen hem om denhals, enkuftenhem, naar'slanats

vvyze , als of ze hunnen vader , of broeder , uit gevaar des doodts ont-

koomen
, bewellekoomden : en een yder viel zyn deel te kort in taafl*

fchouwen des mans , dien ze voor een der grootfte zeehelden zyner eeuvve

hielden. Al de verflaagentheit , die de gemoederen der ingezetenen ,

le
'

dert de ramp van 's Landts vloot, hieldt beklemt, ftreek van 't harte»

en men fchepte nieuwen moedt. Want dat wonderbaar ontzeilen ,
daar

d'Engelfche zeemaght degantfche zee gelyk als beflaagen en bezet haat,

indien ze bezet kan worden , werdt opgenoomen als een blykelyk beWV
s

dat de goddelyke voorzienigheit noch voor 's Landts behoudenis waak-

te : nadien ze de Ruiter , dien men verlooren hielt , ter behoude have 11

braght. Toen verwachtte elk iet groots van dien Heldt, en de vreugd

over zyn aanlanding floegh voort van provincie tot provincie , en ver*

vulde 'tgantfche landt. De Ruiter voor Delfzyl aangekoomen ,
ver'

ftondt , dat dborlogsvloot noch in Texel , maar genoegzaam klaar lag-

De Ruiter Hy maakte ten zelvcn daage , met een' briefaan de Heeren Staaten
p

e
*

komftaan
116

neraal , zyne komft in d'Eems , en 'tgeen hy aan de Karibifche eilafr

st

C

aSercn den ' en aan TerreNeuf' hadt verricht, bekent. Hy zondt ook brieven

nemTb?" de Heeren Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam ,
aan de Heere

kci"- Staaten der naaftgelege Provinciën: naamentlyk,. aan die van de ft**£

Groeningen en d'Ommelanden , en aan de Heeren Staaten van V rie

^

landt; op dat hy hunne Ed. Moog. desgelyks kennis gaave van zyn ê

lukkig aankoomen. De tyding van zyn inkoomen quam des naen '

p^
e

fi

R
o

a

a

a

r̂

_
tuflèhen den zevenden en achtften vanAuguftus, in Texel: waar °?

van Hol- Raadtpenfionaris van Hollandt noch dien zeiven nacht, in 'tafweeze0

cen^bnef
£ van Medegemaghtigden , in der haaft aan den Heer de Ruiter ec1*

afaande brief afzondt , hem verzoekende , dat hy , door den brenger van

dennaame'
bricf

'
ten fPoe<%hften zou berichten

, met hoe veel 's Landts, en afl'

vandeGe- andre fcheepcn
, hy ontrent Delfzyl was aangekoomen : ofhemiet etl

SKi Wat
!

1C?
'

m zee moêht: zyn ontmoe t en bejegent
: ofhy noch eenige fch*-

ha"areHoog. Pen hadt achtergelaaten , en voort al 'tgeen hy zoude oordeelen t0

Moog naarichting der Heeren, in 't Texel leggende, te konnerf dienen: h&

labTe.
mct eene bekent «wakende , dat zich aldaar wederom een aanzienlij
vloot van den Staat , ten getaale van ontrent de tnegentig goede ootH

11
'

$Pofiuur. fcheepcn, in ftaat \ bevondt om binnen weinig daagen te konnen zce
$L,'

zen. Dit fchryven quam den Heer de Ruiter den negenden ,

tegens <j
^

avondt, ter handt, daar hy terftondt met een' briefaan de Heeren
^

volmaghtigden van hunne Hoog. Moog. die in Texel laagen , °P
T
?o0 t

De Ruiters woordde: hunne Ed. Moog. berichtende, op wat wyzehy nietje v

ÏÏSdeG? was binnen geraakt: dat 'er in de vloot noch negen fcheepcn van°°
rV*

voimagh- waaren ,
bequaam om dienlt te doen : te weeten , de zes fcheepet1

'

.

U

fïuZ
Amfterdam ,

en de fcheepcn van Meppel, en van Aart en Jan van
J>

'

zitAitt*. maar dat de fcheepen zeer vuil waaren , en alle nieuwe zeilen m° ^maxLY
- hebben, yder een ftel: dat het volk wel gezondt maar krachteloos^

door de lange reis ; zoo dat het wel noodig waare , dat men ze^S

per-

landt liet gaan , om zich te yerverfchen : maar dat hy en al ^'°^jc
hoofden , en Kapiteinen ,

frifch en wel waaren ; en , daar men £
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Voor hack te danken , noch bequaam om 'tvaderlandt dienft te helpen \66$.

doen : doch dat de Kommandeur de Wildt langen tydt ziekelyk was ge-

Weeft : dat ook Kapitein Pomp niet wel was , en de Schoutbynacht

Haaxwandt oudt en afgeleeft. Voorts dat hy vyf pryzen by zich hadt

;

dat twee Engelfche fcheepen , met fuiker geladen , van hem waaren ge-

taakt , waar van het een te Bergen in Noorweegen lag , daar hy hoopte
«lat ook het ander zou zyn gekoomen. Hy verhaalde ook wat afbreuk

hyden Engelfchen in de Karibifche eilanden en aan Terre Neuf hadt ge-

daan : wat olyfantstanden en goudthy van Siërra Liona , en van de Mina
medebraght: dat hem op de t'huisreize geen ongemak was bejegent ; en
dat hy met de vloot zonder of met zeer weinig lyftoght t'huis quam.
D« was in 'tkort d'inhoudt van zyn fchryven. Hy hadt in alles (behal-

ven de acht fcheepen byKabo Verdeaangehaalt , ontlaaden, en daar-
1 ^

na, opeenfcheepken naaf, weer ontflaagen) ontrent zesentwintig fchee- ,i* 319:

pen, zoo groot als kleen , van d'Engelfchen genoomen: twee op dekuft
£f

Van Guinea
, zeventien in Amerika , onder d'eilanden van Montferrat- Het geul.

te en Nieves : en zeven aan Terre Neuf. Van deeze fcheepen hadt men
een in Guinea voor eenfleet aan den walgehaalt: zes aan de Karibifche RuVrin
eilanden voor fuiker verkocht: twee in den grondt gehakt: eenomzyne 'Afrika en

rankheit aan brandt gefteeken: drie als onnut tegens den wal gezet: drie

aan Terre Neuf verbrandt , en drie aan d'Engelfche gevangenen , om
daar mee te vertrekken ,

gegeven. Vyf pryzen
,
en daar onder drie met

fuiker, hadt men, gelyk gezeit is , in 'tvaderlandt gebraght, daar men
noch twee, met fuiker gelaaden, verwachtte. Ook hadt men in debe-

hoeftfluit de Kameel eenige fuiker van de verkochte pryzen gelaaden.

Daarenboven braght de vloot zestienduizendt pgndt olyfantstanden , en

zeshonderdttweeëntachtig mark goudtsf , in Hollandt , welk goudt in \z'*Ait-

Hollandtfch geldt ontrent tweemaal honderdt negenentwintigduizendt ^o.^V'
en honderdtentweeënvyftig gulden bedroeg. Inde Ruiters fchip hadt men
tvveehonderdtvyftig mark, en in 't fchip van den Heer Aart van Nes vier-

honderdttweeëndartig mark gelaaden , 't welk hier aangeroert zy, om
dat hier boven \, door verkeert bericht, is verhaalt, dat van Nes alleen ïiM^e.

driehonderdt mark goudts in zyn fchip hadt ontfangen. De Heer de Rui-
ter braght ook een Koningklyke kroon van de kuft van Afrika , met
r°ode en groene esmerauden bezet, die van den Hartog van Jork , met
ecn' brief, tot een gefchenk aan den Koning van Ardea , of Andra , werdt
gezonden

, en uit een Engelfch fchip was gehaalt. Weinig daagen naa

^ankomft deezer vloote werdt de geweeze Engelfche Bevelhebber op
"
0rmantyn, Francais Selwyn, door den Geweldige der Admiraaliteit

J^g*^tAmfterdam van Delfzyl afgehaalt, en naar de gemelde fladt gebragt , Sterdam

^ daar
, tot naarder ordre , in een eerlyke plaats bewaart te worden.^a£ t -

e Heeren Raaden ter Admiraaliteit fchreeven korts te vooren aan de
ug'

deft

ter
' ^at ny en d'andre Bevelhebbers noodtzaakelyk by de vloot dien-

ste blyven, om 'tvolk by elkander, en aan boordt te houden ,
tot

droef/
fcnee

Pen in Texel of in 'tVlie zouden binnen zyn: doch zyge-

Hoof x?
ich aand'ordre , die de Heeren Gevolmaghtigden van minne

vvaaren ?
0g ' °<* de Gemaghtigden van hun Kollegie ,

die in lexei

men ni;Am ^uden toezenden. Tcrwyl men hier op wachtte ,
Kon

'tvolk H ^erk* van Delfzyl weinig ververfching en lyftoght voor al

N^l >

r

T
Vloote bekoomen. Derhalve zondt men de Kapiteinen van

Groen
tH°en

> m« den Schryver van den Heere Aart van Nes, naar
°eningen, om daar fpyzeen ververfching op tekoopen. Maar tvolk,

door
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i^. door zoo lang een reis zecmoedc geworden, wou enkel aan landt. DAm-
fterdamfche fcheepcn hadden nu een gantfeh jaar en drie maanden , mm
twee daagen, in zee geweeft, cn eenige der andere fcheepcn noch lan-

vandeRt- Scr
;

D 'es ze ais uit eenen mondt dat 2e naar huis wilden. Elk

ters viootc verlangde naar vrou , naar kinderen
, en vrienden. Dan korts daarna

naar quaamen drie Hecren
, door laft der Heeren Gevolmaghtigden van hunne

Drie Ge- Hoog. Moog. en met goedtvinden der aanweezende Heeren Gemaghrig*

d«
8
Adll

en °en ter Admiraaliteit
,
die in Texel waaren , te Delfzyl , om 't volk temon-

•Taineitkoo- ltc'ren
,
en op alles ordre te Hellen : te weeten , de Heeren Gaal wegens het

DdVyi.
KolJcgie van de Maaze; Kolterman en Hoornkens wegens het Kollegie van

1

1

AH.
Amfterdam

,
en Roos wegens dat van Noordthollandt. Den volgenden dagh

gefchiedde de monftering
, ofvolkfchouwing, om 't getal van 'tïcheepsvolk

teweeten: en al 't volk werdt aangezeidt , dat mende fcheepen in'7 Texel

of tVhemoft brengen: metbelofte, dat men dan eenieder naar de

Umttn^^ j
enVertre^eni dochdatmenz^ op maandelyke paadje, totn**'

orwihs- der ordre en tromjlag
, m dienft hieldt. Op deeze aanzegging toonde zie»

ï^dat j
V°lkder Amfterdamfclie fcheepenvry gewillig, behalvenop 'tfchipv*

1

nietiger dcn Kapitein van der Zaan , daar men naar landt wilde. Ook floeg het volk

Wm7
wiI ^ Rottcrdamfche en Noordthollandtfche fcheepcn aan 't muiten. Zie-

ker matroos Jan Janszoon de Werelt van Delft , vaarende op het fchfo

dePrinces Louife, hadt dit vier van wederwilligheit en oproer aan meeft

al defcheepen geftookt. De Heeren Gemaghtigden begaven zich ftrakS

naar 't fchip van Van der Zaan , daar zy 'tvolk met goede woorden ftil-

den. De matroozen zeiden, dat men ze hadt opgeruidt, en beloofden
tïchecp te zullen blyven , en voort te toonen ,

&
dat ze eerlyke luiden

waaren. Op de Maasfcljeepen hadt men groote moeite om 't volk t'fcheep,

'
t volk Lopt

en in
?
rde te gouden. Doch op de Noordthollandtfche fcheepen hielpen

van de woorden noch reedenen, en meeft al 'tvolk ging door. De matroozen
N^djhol- hadden eikanderen die-tsgemaakt , dat men ze in Texel op d'oorlogf
fthecpn.

vloot 7011 brengen, daar ze zich te zwak toekenden. Dat gerucht h^1

demuitmaaker, boven gemeldt, onder 'tvolk geftrooit: ook werdt h/
korts daar aan in een floep gevonden , vaft gezet, en cindelyk te Rot'

terdam opgehangen. Dat dit volk een affchrik hadt van weer ftraks &
zee te gaan

,
met gevaar van in een tweede zeegevecht doodtgefchoO'

ten of gevangen te worden, was gantfeh niet vremdt: te meer om &men daagdyks hoorde hoe quaalyk dat de Nederlandtfche gevangen^»
in den leften zeeflagh en te vooren uit veele aangehaalde cn genoome

lcnccpcn bekoomen, in Engelandt werden gehandelt. Door al dat
loop van tvolk uit de Noordthollandtfche fcheepcn heeft men daar**
eenige matroozen uit d'Amfterdamfche fcheepen moeten lichten ,

ofll

nenm tV ,

e re brengen. Men moft defcheepen van Pomp cn 't H**»om hunne lekheit, naar Emdcn laaten zeilen
; op dat men zc daar zo*

verzien. Midlervvy werdt in Hoilandt beraadtflaaght over 't vei****
1

HET LEVEN VAN DEN

•Bcraadc-

flaaging

over 't ver-

kiezen van
een L. Ad-
miraal van

w » 1 .
J ;

vvvlwl
-

»M ^^iicinuu Deraaatuaagüt over t\cw" „
^raaiva» W

T

e
T

en L ' Adm
!

raal van Hoilandt en Weftvrieflandt, in de plaats
va*

Hoiiandr in den Heere van WalTenaar Veele leeden der Staaten van Hoilandttoo^
van

P
WaL- ^ch ,n t midden van Julius algenegen, om den Heer de Ruiter ,

to£

"voordel
y
,
n0d

)
il

\
ZeC

Ti'f '

i

tOC die waardigheit te verheffen : doch op f
dcrB^gl 7dl»g d^ hy te Delfzyl met zyne vloot, was aangekoomen,

Z'tZ o
CZC Z

n
k meter" ft by der ha»dtgenoomen. Inzonderheir zochtcj

£

dam inde
Hecren Burgermecfteren der ftadt Amfterdam dit uit te werken , ^C

Vroedfchap weege den tienden van Auguftus aan de Vrocdtfchap in bedenkenf'
ven

,
of men , in deezen ftandt der zaaken

, (dewyl men weer een !>•A .
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miraal over de Maaze hadtgeftelt, die den rangh heeft boven den L. Ad- 166$.

miraal van Amfterdam) niet van ftadts weegen ter vergadering der Hee-

ren Staaten zou konnen voorftellen , dat de Heer de Ruiter tot L. Ad-

miraal , in de plaatze van den Heere van WaiTcnaar , moght worden ver-

kooren; op dat hy , in zee gaande , uit dien hoofde het opperge-

biedt over de vloot moght hebben , nadien hy tot dat ampt tenhoogh-

ften bequaam was. Hier op werdt by de Vröedtfchap verftaan , dat

men 't zelve ter vergadering van hunne Ed. Groot Moog. zou helpen

bevorderen. Den volgenden dagh braght men dit Huk ter vergade- De Ruiter

ring der Heeren Staaten op het tapyt , en de Heer de Ruiter werdt

by hunne Ed. Groot Moog. tot L. Admiraal van Hollandt en Weft- ^'en van

Vfieflandt , in de plaatze van den Heere van WaiTenaar ,
verkooren:

totL. Ad-
e« met eenen beflooten , dat men die verkiezing ter Generaaliteit ftraks miraai van

bckent zou maaken ; ten einde dat den Heer de Ruiter het gebiedt
de

0

plJa

n

t

d

s

t ' Itt

°ver de gantfche vloot van den Staat , nu zeilreede leggende ,
by hunne van den^

Hoog. Moog. naar 't voorbeeldt f ™n de voorgaande L. Admiraals w7Sar

,

Van Hollandt en Weftvrieflandt , moght opgedraagen worden. Ook verkooren.'

werdt goedtgevonden *, dat, de zaake ter Generaaliteit daar hecne zou
+y^;/

Werden beftiert, ten einde dat de Heeren hunne Hoog. Moog. Gemagh- *miU£.

^gden inTexel moghten worden verzocht, en gelaft , om den Heer de

Ruiter, zonder uitftel, in Texel, of elders, by zich te befchryven , en
den zeiven op zoodaanigen laft f te beëedigen , en in zoodaanige be- -\commijpe,

dieninge ± te ftellen, als hunne Hoog. Moog. aan den zeiven zouden * tunai*

goedtvinden op te draagen*: dat ook den gemelden Gemaghtigden zou

Worden gelaft, om, met kennis van de Gemaghtigden ter Admiraali- «».

teit ,
eenige of alle de verdere Opperhoofden , en zoodaanige Kapitei-

nen ais zy zouden goedtvinden, die met den Heer de Ruiter waarenin- De Heeren

gekoomen, ten fpoedigfte t'ontbieden, en op 's Landts vloot , naar ge- s™*™
hf

c"

legentheit van hunnen ftaat en dapperheit , in dienft te brengen. Hier (luiten dc

op werdt noch ten zeiven daage inde vergadering van hunne Hoog. ^jjf"^
Moog. beflooten en vaftgeftelt , dat de L. Admiraal de Ruiter , geduu- eerfoper-

rende d'aanftaande tocht , als eerfte perfoon enOppcrhooftover's Landts foon cn

vloote zou gebieden , doch onder 't oppergezagh , beftiering en beleidt h0
p
0
P
frover

van de Heeren Rutger Huigens ,
Raadtpenfionaris de Wit, en Johan 's Landts

Moreel
, hunne Hoog. Moog. Gevolmaghtigden op de vloot , geiyk te

yl™j
U£m

*ien is uit het volgende be fluit >

Extract uit het Regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren

Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Martis \ den xj Augufti i66j. top Dingt-

deliberatie geleidt zynde, ü goedtgevonden, en verftaan, dat on-

'

Refolutie

%
r'de furintendentie , directie, beleidt, en conduitte van de Heeren^™

**pgens
i Raadtpenfionaris de Wit , en Johan Boreel , haare Boog. gendcn toe

tteT Muteerden en Gevolmaghtigden of 's Landts vloot , alsjer- «fam«fc

tlalr0"' «* Opperhooft over de zelve vloote ,
geduurende daan-*

zomJ Editie, kommanderen zal deperfoon van Michiel'Adriaans-

ke tehl ^uiter
> L. Admiraal van Hollandt en Weftvrieflandt, de wel-

Mooa Je"^dt tot dien einde den eedt , vervat in haare Hoog.

Holo7°ktie ™* den tweeden deezer , af te leggen :
*» ™rtsals

üSFT?* K<™1» Evertszoon, Luitenant Admraalvan Zee-

Hid/J
e ^AdmiraalKornet Tromp , L. Admiraal Meppel, Tjerk

^miraal van Vrieflandt, de Viceadtwraalen van Nes,

"Ui. Boek. Ddd vatt
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166$. van der Huift, Bankert , en Koenders , en de Schoutenb)macht de Lief-

de , Kornelii Evertszoon de Jonge, en Brunsvelt ; doch of
7
1gebeurde

dat den gemelden L. Admiraal de Ruiter iet menfchelyks mognte over-

koomen, ofwelby ziekte, of andere ongelegentheit , het kommando over

de voorfchreeve vloote niet zoude konnen exerceren , zal by des zelft

affterven , des Godt verhoede, ofin cas van voorgezeide ongelegentheit >

ofabfentie , de voornoemde vloote als eerfte perJoon , ofte Opperhoof

t

f

onderde furintendentie , en directie , als vooren, kommanderen de voor-

genoemde L. AdmiraalKornelüTromp : des zal de meergezeide L- Ad-

miraal de Ruiter , end?andre Hooftofficieren refpeBivelyk ,
zoodanige o?'

dre ftellen by haare onderhebbende Scheeps- officieren , dat in cos ^an

zoodaanige voorkoomende ongelegentheit van affterven , ftaande het ge-

1 Vermengt, vecht , engemefleert\ weezende onder 's vyandts vloote , geene de min-

fte teekenen van zoo droevige toevallen
, ofte eenige de minfte verfde-

ringe in 't beleidt der zaaken werde gefpeurt , maar alles in ftaate
ge-

houden, omme by verwiffelinge van den koers der refpeclivevlooten, °f

diergelyke bequaame occafien , daar van notificatie te werden gegeven

aan de fuccederende Hooftofficieren , ten einde als vooren gemeldt ' en

zal deeze haare Hoog. Moog. refolutie gezonden worden aan den gê0^
den L. Admiraal de Ruiter , met ordre omme zich aanftondts n#ar

's Landts vloote in Texel , en by de Heeren haare Hoog. Moog. g
e'

zaamentlyke Gedeputeerden en Gevolmaghtighden aldaar , te vervol-

gen , ook met zich neemen den L. Admiraal Meppel, en den Viceadrffl'

raai van Nes, mitsgaaders zoodanige andere Officieren, en bequaa0

perfoonen, als hy zal oordeelen op de aanftaande expeditie dienfttekoft'

nen doen : mits dat zulks gefchiede met zoo weinigh ondienft van &yne

onderhebbende vloote, jegenwoordigh in de ïVefter Eems leggende,
ais

eenighzins doenlyk zal zyn; met dien verftande , dat hy , L.Admiraa

de Ruiter , mitsgaaders de voorfchreeve L. AdmiraalMeppel',
p^icead-

mïraal van Nes , en andere Officieren en perfoonen , zoodaanige ordfes

zullen hebben te volgen , ah hun refpeffivelyk by de gedachte fleerefi

Gedeputeerden en Gevolmaghtighden gegeven zullen worden : zullen^
tot dien einde deeze haare Hoog. Moog. refolutie aan de zelve Heeret
Gedeputeerden gezonden worden , om teftrekken tot haar E naariïï'
ttnge

,
als ook omme aan yder der bovengeroerde Hooftofficieren &

extract te behandtgen; en worden de zelve Heeren Gedeputeerden &
Gevolmaghtighden mitsdeezen geauthorifeert , om de zelve refolutie

&
alle zyne deelen ter executie te ftellen, voor zoo veel als daar doorW
uitkopen van 3

s Landts vloote, en d'aanftaande expeditie niet verat'1
'

tert zal worden. Eindelykü gerefolveert , dat deeze haareHoog.M°°§
refolutie ook gezonden zal werden aan alle de Kollegien ter Admir^

11
'

teit , om teftrekken tot haar E. naarichtinge.

G. V. H O O L K.
Vf'

Accordeert met het voorfchreeve Regifter.

N. RUYS^'
Dus werdt de Heer de Ruiter, zonder zyn verzoek of toedoen* fr*

buiten zyn weeten, eerft door de Heeren Staaten vanHollandt t0.^e

hoogen ftaat van L. Admiraal van Hollandt en Weftvrieflandt

,

plaatze vandenHeere van Waflènaar, verheeven; en ftraks daarna 1*

hunne Hoog. Moog. tot cerften perfoon en Opperhooft over de v
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van den Staat, geduurcnde den aanftaandcn to<j;ht, en onder, 't ^ezagh i66y,

der drie Heeren Gevolmaghtigden , verkooren. Den dertienden der

rnaandt quam 'tbefluit van hunne Hoog. Moog. aangaande het gebiedt

over 's Landts vloot , ftraks gemeldt , met noch een' brief van de Hee-
ren Gevolmaghtigden , door booden , uit den Haage en Texel , in der

yl afgezonden , hem voor Delfzyl ter handen. De brief, {trekkende om
zyne reize naar Texel te verhaaften , was van deezen inhoudt.

Edele, geftrenge Heer

,

Alhoewel wy geenzins twyffelen of uw Ed. zal zich aanjlondts op
d
*™^*n

d*n ontfangh van haar Hoog. Moog. refolutie , daar van een extract maghligdcn
hier nevens vaat , en uw E. direötelyk toegezonden is , herwaarts op <jer Heercu

m,„' ,
ö

,
-/ <?!/•// r 1 A Staaten Gc-

retze begeven, en by ons vervoegen, ten emde als m de zelve rejolutte llcraaiaan

fl^t uitgedrukt , zoo hebben wy nochtans ,
inconfideratievan deimpor- jj?*™**

tantie van de zaake , die geen uitftel kan noch magh lyden , zonder
gC

c

ZOnden,
toerkelyken ondienft van den Lande ,

hooghnoodigh geacht uw Ed. daar toe

°P het allerernftighfte te verzoeken en aan te maanen , en dat de zelve
zyne reize herwaarts , over nacht en dagh , zonder tydt verlies , wil
Vervorderen ; op dat de goede meeninge en intentie van de hooghgemel-
de haare Hoog. Moog. hoe eer hoe liever in dien deele magh worden ach-

tervolght en geeffeflueert . Wy hebben in de voorfchreeve refolutie on-

der anderen aangemerkt , dat de zelve diBeert dat uw Ed. met zich

zoude neemen den L. Admiraal Meppel , en den Viceadmiraal van

Nes
,
mitsgaders zoodaanige andere Officieren en bequaame perfoonen,

als uw Ed. zal oordeelen op de aanftaande expeditie dienft te konnen

doen, welke periode wy met de Heeren alhier aanweezende Gecommit-

teerden , uit alle de Kollegien ter Admiraaliteit
, geexamineert hebben-

de , en geconfldereert weezende , dat haare Hoog. Moog. daar nevens

verftaan dat uw Ed. mitsgaders de voorfchreeve L. Admiraal Mep-
pel, Viceadmiraal van Nes , en andere Officieren enperfoonen, zoodaa-
ntge ordre zullen hebben te volgen , als hun refpeclivelyk by ons gegeven
zullen worden , hebben , naa ingenoomen advys van de gemelde Heeren
Gecom?nitteerden, hoognoodighgeoordeelt uw Ed. mitsdeezen aan tefchry-
Ven

, en fordonneeren , dat de zelve den voornoemden L. AdmiraalMeppel
^daar zalhebben te doen verblyven , om over

y

s Landts fcheepen enpry-
s

j^
n

%
> met de welke uw Ed. jongfi ingevallen is , te kommandeeren

, en die
Ulten om herwaart aan te conduifeeren \ , en daar ontrent dengerequi- 1 Geleiden.

i

y

eerden
dienft te prefeeren ,

gelyk wyhem dat toe vertrouwen, Aftellende
en

laatende aan uw Ed. keure en difpofitïe om den voorfchreeven Vicead-
'*j
lraalvan Nes , herwaart meede te brengen ofte niet , zoo als de zelve

£
traadtzaamft en dienftighfi vinden zal , en voorts by uw Ed. neemende
^danige andere van uw Ed. eige onderhebbende Scheepsofficieren , en be-

die^
6 ^erfoonen , als de zelve zal oordeelen op d'aanjtaande expeditie

zeïv *J
^0nnen doen : zullende voorts tot uw Ed. naarichtinge ,

en om de

hooqM
te beter te doen begrypen dat zyne fpoedige overkomfle alhier ten

de reid
noodi

gh * en vereyfcht wordt , dienen , dat
y
s Landts vloot

,

op

gens n
* VanTexelleggende, t 'eenemaalzeilvaar'dtgh en gereedt ts

,
ner-

meininT ^htendé als alleenlyk naar windt en weder, en dat wy van

ften tpj &erefolveert zyn , de voorfchreeve vloot met den aldereer-

het Ln°
en Zee ^ezen, zelfs met zuidelyke en zuydtweftelyke winden

,

Maarts gat uit , zulks dat wy van uw Ed. gewoonlykenyveren

Ddd x be ~
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166$. befiheidéntheit verdachten , dat de zelve in V herwaarts koomen^1

\oogenbiik, tydt ,
jaa geenmo?nent \ , zal willen verzuimend waar meede eindigen-

de , en uw Ed. komfte met verlangen tegemoet ziende , beveelen den& ~

ven in Godcs heilige froteflie. Gefchreeven in 's Landtsjacht ,
kg^1

'

dem 't Nieuwe \Diep , ontrent den Helder ., den xij Augujh ,
1665-.

B. VAN VRYBERGEN. Vt '

Vw Ed. goede vrienden

De Gedeputeerden en Gevolmachtigden van de Hoog. Moog. Heeren

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Ter ordonnantie van de zelve

J. spronsseN.
Op den ontfang van dien brief, en 't befluit der Hceren Staaten

,

bygevoeght, quaamen de Heeren Gemaghtigden der Admiraalitejtelj'

• Gaal, Koltcrman en Hoornkens, die zich noch te Delfzyl onthiel^
1

'

14 Aug, den volgenden morgen den Heer de Ruiter, over zyne verkiezing tot

vvaardighcit van L. Admiraal , en van Opperhooft over 's Landts vloot

,

groeten, en gelukwenfchen. Hy befloot terftondt (hoewel hy naa ö

langen toghtvan vyftien maanden wel ruft behoefde , en pasaclit 0

gen uit der zee was geweeft) de beveelen van hunne H002. Moog.

,

der zeiver Gevolmachtigden , te gehoorzaamen ,
en zich naar iex

op de vloot te begeven. Hier op liet hy ftraks den Krygsraadt aan zyn

boordt bycen koomen, daar het befluit der Heeren Staaten met a

brief van hunne Gevolmaghtigden , werdt geleezen. Men itcldc to

ordre dat het goudt, uit Guinca gebraght, naar Amfterdam zougcz

den worden, als ook eenige kiften met het overfchot van t geldt, 1

**M73.1offingdcrflaaven. in Barbarye gevangen , hem me^gegeven *.HC

bevel over de vloot voor Delfzyl werdt aan den L. Admiraal Meppei

opgedraagen , en de Heer de Ruiter begaf zich ontrent den imddagfi»

DcRmtct mctdenViceadmiraalvanNes, en ontrent achtendertig vrywilligen ,
zoo

rciftoaat Bevelhebbers als matroozen , naar Delfzyl, om van daar zyne reis naaf

T
u^. Texel voort te zetten. Onder de gemelde vrywilligen , die zich bereidt

Vrywiüi- toonden om weer t*zee te gaan , en hun leven voor 'tvaderlandt meC

E ver-'" hem te waagen , was Graaf Johan Belgicus van Hoorne ; Jonker ReinPü

uekken. Van Koeverden , in zyn afweezen tot Kommandeur op een fchip vérkPflf

ren ; Paulus Auguftyn , Bevelhebber over foldaaten
; Jan Bondt ,

Jan

Lier, Willem van Kuilenburg , Panhuizen, Suis, MeefterReinier JaM

zoon Witte, en Joris Andringa , Schryver op het fchip van denHec

de Wildt , die daarna het ampt van Sekretaris by den Heer de Ru 1

bediende. Toen de gemelde L. Admiraal van zyn boordt voer wercu^
^

van al de fcheepen met eerfchooten vereert: ook vondt hy teDelizy^

foldaaten in de waapenen , en 't gefchut werdt te zyner eere gelo& '

*

nam zyne reis , met twee trekfehuiten , op Groeningen , en van ^
over dagh en nacht, op Dokkum, voorts op Leeuwaarden ,

^r
'?
n

ari-

isA?. en Harlingen ,
daar hy denvyftienden der maandt naa den middag" 3

quam. In al die fteeden werdt hy met grooten toeloop , en vrooty> t>

juighdes volks, ontfangen, en van de Wethouders, voor zoo veel L

haaft in 't reizen toeliet, verwellekomt en onthaalt. Tegensdcnav

ging hy teHarlingen, onder 't losbranden van 't gefchut, meteen
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fchipt'zeü
, en (lelde zyn' koers naar Texel. OndertufTchen hadden de 1665.

Hecren Gemaghtigden in Texel hccbefluit, by hunne Hoog. Moog. ten

aanzien van den dienft des Hecren de Ruiter, op den elfden gcnoomen

,

sanderendaaghs % den Opperhoofden van 's Landts vloote bekent ge-^n^.
maakt, die alle goedtwillig aannaamen zich daar naar te richten i uit-

gezondert alleen den L. Admiraal Tromp. Dees verklaarde , dat hy Dc l. Ad-

0n̂ r den L. Admiraal de Ruiter niet begeerde te ft
aan , en dat hy

™ r

0

a

n
a

ip

nft van meenïng was in zee te gaan > dewyl hem een ander , nu hy

f vloot ingoede ordre en ftandt hadt gebraght , boven 't hooft was ge-

W*- Ook heeft hy den volgenden dagh \ , als men over het uitloo- 4. 13 Aug .

Pen van de vloot in zyne tegenwoordigheit raadtflaagde ,
de vcrklaa- g*?*

"ng, 's daaghs te vooren gedaan, met behoorlyke en eerbiedige woor- 478 .

den
t op nieu hervat , en daar benevens verzocht , dat hy voor dee- +aw.

f* toght * van den dienft i moght worden ontflaagen : dewyl hy doch den
zJk _

t0&t met geen ka mch «eneaemheit zou konnendoen: daar by voegen- '«gf*.
de

> dat hy Zich in andere Regentheden den dienft van 't Landt met zou * >
strekken. De Heeren Gemaghtigden voerden hem , naa dat ze zich met

aaanweezende Gemachtigden van de Kollcgicn ter Admiraaiiteit hadden

beraaden, eenige redenen te gemoet, waar by zy beweerden ,
dat hy

^n aanftaanden torfit , onbezwaart , en zonder krenking van zyne

kon bywooneS : hem vervolgens vermaanende tot zynen plicht. ^
dewyl hy des „iettegenftaandSop 't verzoek van.ontHag bleefaan-

^en, weJhcm emdelyk geantwoordt dat zy zich niet bevoeght

v
,
0ndenomhemzoodaanigontnagh> regens den inhoudt van tbefluit,by

Sne Hootx Moog. op den elfden der maandt genoomen, te konnen ïnwil-

W. maar in gevalle hy immers by zyn voorneemen wou blyven
,
dat

l
y dan zyne ontflaaging van hunne Hooghmoogentheden zelfs meteen

bticf
ïou moeten verzoeken: dat zy in zulk een gevalle daar over gaar-

J!

e
' Hem ten gevalle, aan hunne Hoog. Moog. zouden fchryven. Maar

>? hy genoodtzaakt was dat befcheidt , of immers dat hunne Hoog.

°°g- aan hun, Gemaghtigden, byzondere maght gaven om in dit (luk
°rdre te moogen (tellen, afte wachten: dat hy ook zelf naa 'tverkree-

f
n verlof

f van daar niet behoorde te fcheiden , dan naa 'taankoomen t

£^ L. Admiraal de Ruiter in de vloote ; dewyl het gebiedt }, datg*»
vn 1

' hy maniere van voorraadt , door hunne Hoog. Moog. was aanbe-

lT
len

> zoo lang bleef duurenj. . Hier mede is de Heer Tromp van de ^cmim-

ren

Cr

? Gemagluighden gefcheiden, zonder zich ten vollen te vcrklaa- *».

Vertt°

f^ daar over aan hunne Hoog. Moog. zou fchryven of niet. Voorts

vinden de Hecren Gemaghtigden, dat men met het in zee brengen

,H
de vloot moft voormaren ,

hoedaanigh zich die zaake ook
,

ter

0ü7\°
f ^r andere zyde, zou moogen fchikken : zonder daarom twerle

rcV 0udcn; dewyl d'ervaarenheit hadt geleerdt, dat men, met mar-

WeoU
Cni

Se goede gelegenheden vcrwaareloozende ,
de zelve dikvvils m

men
n 0f maanden niet wederom kon aantrcfTen : voornaamclyk als

we ty°
u Wachten naa ooftelyke winden om 's Landts vloot door 't Nieu-

fchr3 in zee te helpen. De Heeren Staaten van Hollandt, uitzeeker

AmftÏÏ Va« de Heeren Kornelis Witfen, Oudtburgermeefter der itadt

Gemall m
• en den Raadtpenfionaris de Wit ,

hunne Hoog. Moog.

^vaa E>en in Texel, verftaan hebbende
,

^d^ Adm^ee te
gaan T?k haakte om onder den Heer de Ruiter te ftaan,

,

ot m zee te

Vole'n^^en daar op hunne meening aan de gemelde Heereninden
gC*n brief, ~

Ddd 3
De
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De Staaten van Hollandt en Weftvrieflandt.

Edele, erentfefte, hooghgeleerdc
, vvyze, voorzichtige Heercn

,

Briefd« JVy verneemen met misnoegen en verwondering , dat de Luitenant

Saate" van Admiraal Tromp uit onze dijpofitie , ten aanzien van de qualiteit en

Ho
dcHee

t( comman^ement gedtf'ereert \ aan den L. Admiraal de Ruiter ,
occaft

witfen" genoomen heeft van tergiverfatie \ in de uitvoer'mge van des Landts

cndcWit dienjl, hem aanbevoolen , ook zoo verre dat hy weigeren zou tefaan
dewdge-

C
onder 't commandement van den voornoemden de Ruiter , en verbolgens

a?
8
tjy

mme voor ^es Landts dienjl in de aanjlaande expeditie \ zichtelaaten

miraai
" employeren *

, vertrouwende niettemin dat hy zyne gedachten over een*

Tromp, zaake van zoo grooten gewichte voor den dienjl van den Lande in 'tge
~

\?l
gedm

' meen, en de refeclie die over het voorfchreeve doen tegens zyn ferfoo*

$ Achter- m 'tparticulier gemaakt zoude moeten worden, nader hebbende laaten

ofjihnrZi- &aan >
ztc^ beter zal beraaden hebben: ende hoe het zoude moogen^ee'

tmg.
r 1

zen, dewyle door zoo onberaaden voorneemen des Landts dienjf in&ee'.

*cetuk
nen ^ee^e mâ J verwaarl°0ft worden: zoo begeeren wydat gy luiden de

en
' zaaken by alle manieren, doeneJyke en bedenkelyke weegen, daarheenen

dirigeren zult , dat , zonder aanfchou op denperfoon van den voornoen1
"

den Luitenant Admiraal Tromp, en 3tzy hy zich beter bedacht he^e *

-tFoihardea. ofte by zyn onbevoeght en onvoorzichtig opzet zoude moogenperjïfleren\>

daaromme het uitgaan van de vloote in geenerley wyze opgehouden , y

fe£
erach

~ geretardeert % , nemaar zonder eenig verzuim van tydt ofoccafiegeavdii'

ceert en geejjeclueert zal worden. Ende ander des niet te min verwoed'

tende U.L. advertejitie over den finaalen nitjlagh van derefolutie, "e

welke by den meergemelden Tromp noch op date deczes zal weezen ff'

noomen, omme de mefuren van onze ?iadere deliberatien over het v°°r
*

fchreeven zyn doen daar naar te moogen dirigeeren , en ons voorts g?~

draagende tot V- L. goeden yver en wyze dire&ie over hetfpoedig
uit'

brengen van de voorzeide vloote , beveelen wy U. L. in de befcherfflin
'

ge Godes. Gefchreeven inden Haage , den dertienden Augufli
,

zejlie®'

honderdt vyfeutfejlig.

ter ordonnantie van de Staaten.

HERBERT VAN BEAUMONT-
D'inhoudt van dit fchryven werdt achtervolght : doch de tfcfTromp zich naader bedenkende , of Jaatende overreeden , en op dc

vloot blyvende, voegde zich naar de meening of ordre der Heercn Sif

tellen afT'
ten

'
0ntren

ï
deezen tydt zyn noch vier Kapiteinen, wegens hun pü

cIlt
'

gezet. verzuim in denleften zeeflagh, door den Schcepskrywaadt vanhü^
dienften gezet, en al dandere befchuldigde Bevelhebbers en KapitcilS

47».
' vrygefprooken. Men hadt , cenige weeken geleeden

,
goedrgevonden .

ó
\men cenige perfoonen, in de zaaken van 't zeemanfehap en 'tooM

water wel ervaaren, met de drie Heeren Gevolmachtigden van i>
un"

Hoog. Moog. over 't bedryfvan 's Landts vloote, zoulaateninZee £
aa.'

om de gemelde Heeren in alle voorvallende geleercntheden , als 2eef*

M
torzt^r den

;
van raadt te dienen. Hier toe waaren cenige mannen, die

dender drie werden tot dien dienit nut en bequaamte zyn, voorgeflaagen ;
als fl '

^ghtigden
mentIyk> de perfoonen van Jan Korneliszoon Vrek, Buigermecft^

v°°rReflaa- Monnikendam; Dirk Pieterszoon Roodthooft
, Burgermeefter van i

>If%
mereinde; Kornelis Kruik, Raadt en Vroedtfchap van Schiedam; ^
Duizendt en Douwe Aukes, beide koopluiden tot Amfterdam; J*

tSj
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Wcs , koopman te Schiedam ; Adriaan Bras , koopman te Hoorn
Klaas Adriaanszoon Bakker, Equipagiemeefter te Delfshaaven , en Simon
Willemszoon, koopman te Middelburg. Doch naa eenig overleg lieten

JJ'^Jj
4

zich de Heeren Vrek en Simon Willemszoon tot dien laft gebruiken : wilEn*
ookgaf men hen een aclevan indemniteit, of fchaadelooshouding ,

om Zoonda
J
c

hen buiten fchade te houden , indien ze, buiten vermoeden, in 's vyandts ftek!
aDSe"

handen moghten vervallen : met verdre toezegging , dat hen , naa 't ein-
digen van de toght , zoodanige eergift f en gedachtenis zou toegevoeght t uenora-

worden
, als naar gelegentheit van tydt en zaaken bevonden zou wor- rium-

jen te behooren. Men heeft ook, om te beeter ordre op de foldaaten, ^evciheb-

dle op de vloot waaren , te houden ,
eenige voornaame Bevelhebbers

ia

c

n
"

tfoïdaa-
Van landtfoldaaten belaft in zee te gaan , en den gemelden Heeren Ge- «ninde

volmaghtigden van hunnen raadt te dienen : te weeten , de Kornellen
polman

, en van Mauregnault , de L. Kornellen van Gent en van San-
en

. en de Sergeant Majoor van Wynbergen. Ter zeiver tydt viel veel
te zeggen over 't aanftellen van de meergemelde drie Gevolmaghtigden , "„^"r^
le met de vloot ftonden in zee te gaan. Zommige oordeelden , dat drie Gevol-

gen 't beleidt der vloote behoorde te laaten aan de gewoone Zeeover- maghtigdeu

lten
t- Zommigen was 't inzonderheit regens de borft dat de Raadt- JnVc""

penfionaris van Hollandt , Johan de Wit , zich zeiven tot dien ge- fp«>pken.

vaarlyken dienft genoeghzaam vrywillig hadt opgeofFert, zonder te zien tfZxlv.

°P 't gevaar van ftormen en vyanden , noch 't belang van zyn gezin 4*8.

e« Vrienden : jaa eenigen meenden dat hy door zyn afweezen den ge- wer
c

d?£
C

meenen ftaat, zulk een Stuurman mhTende, in groot gevaar {telde, enWkafge-

Zyne vyanden veellicht gelegentheit zou geeven om alles overhoop te
ra

^j^r,

werpen. Dit vertoonden ze hem, met al 't gevolg dat te duchten ftondt. MjUiv.xv.

Maar zy konden zyn opzet niet verzetten. Hy gaf hun tot antwoordt

,

dat de behoudenis van zyn ferfoon , en zyn geluk , aan de behoude- Zynaot-

tiis van den Staat hing : en dat de goede of quaade uitkomft van een'
Wüordt *

tweeden zeejlagh beide zou behouden , of bederven. T)at in de vloot
ê nige mannen waaren, die moedts genoeg hadden om te vechten, maar

a^S DeWitar-

^f» 't aan beleidt ontbrak om denJirydt tot een' goeden uitgangk te
J uren : dat hy zich verplicht vondt om de drift der dapperheit , „
Z>p fa „ 11 • -«t r i . 1 * c 1 De Wit ar-
* re verging

, te helpen maattgen. Voorts gaf hy 111 deeze daagen een beidt om dc
rettelyke proef van zyn aluitvoerend verftandt , met den vaaderlande ^k""
^

en dienft tc doen , dien de naakoomelingen niet licht zullen vergee- voelen de?'

s T
'

tCn aanz*en van 'tnut dat 'er mt volgde. Dit gefchiedde toen hy JJJTmim
j

J-andts vloot
, tegens het gevoelen van de Lootfen en zeevaarende te brengen,

he f
* uitTexel metZuide, Zuidtwefte, en met Wefte winden in zee^fne^'

en
Sebraght. Voor deezen werdt by al de Lootsluiden geoordeelt , byiaagen

gaav°°
r 2eker

Selo°ft , dat maar tien ftreeken van 't kompas aanleiding
l

d
™/'ex/,e-

ken
ei

J,

om uit Texel in zee te koomen, en dat 'er tweeëntwintig ftree~ des

nu heef
6 ^ dit geweft meeft waaijen, de fcheepenbinnen hielden: maar^ /0;

in pe f

ft de Kaadtpenfionarisde Wit, door naaukeurig onderzoek, zelfs Deiftuu.

bevefti2?^
bevonden, ( 't geen ook door de daadelyke uitwerking werdt ^v.nd^

Diep dat de fcheepen van de reede van Texel, door het Landts onderzoek,

tig
onderfcK

1
'^ de Slenk > oft uit het SpanJaa^ts gat, met achtentwin- «i*

Se > dat n
e ftreeken van 't kompas in zee konden fteeken: invoe- metachten_

Weeten Wameer dan vier ftreeken het "Zoomen konden beletten
;
te jwumg

Wefttennn j noordtweft » Noordtwefttenweften, Noordvveft
,

en Noordt- van ,
t kom_

Geeven n°r
en

- D'oudtfte en ervaarenfte Peillooten, of Lootsluiden
,
pas katl

n "yt en fterk , dat het onmoogclyk was met zwaare fcheepen
p

n

c
^°°-

door

ter z^ee

desjaar*

66 5, ge-
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\66$. door 't Spanjaardcs gat in zee te loopen. Doch de Raadtpenfionaris de

Wit bleef hier aan de dwaaling der verouderde waan niet hangen ,
noca

liet zich door de waarfchynlykheit van deredenen der Lootsluidcnf iet

paajen : maar hy voer met floepen en ettelyke Lootsluiden in 't Spa»-

jaardts gat, om de gronden , daar men de meefte ondiepte waande te

hebben , zelf met peilen t onderzoeken , en ondervondt , dat het ge-

melde gat , een groote myl lang , inwaart aan , op laagh water genoeg»"

zaame diepte hadt : ten minfte van tweeëntwintig ,
vierentwintig en

meer voeten , tot zeekre plaats of drooghte / genoemt Kaap in tootcn

welke plaats een groot vierendeel myls wel doorgaans de zelve diepte

hadt , doch dat daar verfcheide ribbekens of rifkens in den g
rond

gevonden worden , vier of vyf roeden breedt , die by laag water nic

meer dan twintig, negentien, achtien, of fchaars achtien voeten diep

vvaaren : en dat voorts het einde van 'tgat, t'zeewaart aan, tot in<jc

ruimte toe ,
by 't laaghfte water een bequaame diepte hadt , ten mi»»^

van een- twee- drie- en vierentwintig en meerder voeten. En devvyA

cen' gemee- een gemeene vloedt het water in 't Spanjaardts gat ruim vyfdehatf v°et

«en vioedt ^eê hoogen , zoo bleek daar uit , dat in 't ondiep fte van 't gemelde gat .^
noeghn?eft een' gemeenen vloedt , ten minften tweeëntwintig voeren waters Voï

^

omzwaarc gevonden. Op dces ondervinding (leunende , dreef de Raadtpe»»
0 *

2ce

C

te

P
brcn- naris door , dat men de vloot door 't Spanjaardts gat (want de windt lie

Sen - niet toe door 's Landts Diep , of de Slenk , uit te loopen) in zee ifl

vWP
m
d

t

krengen. Dit werdt den veertienden van Auguflus ,
met een Zuid^

iSdc.Zuid- en Zuidtweften windt , in 't werk gefteldt. Hy zelf nam met den Hee

v/cft

e

c

C

wiu
van Haaren aan ' voor Zetwee grootfte fcheepen, 'tHuis teSwietefl^

de^dooT" Delflandt, te zorgen, en 'tongemak dat 'er van koomenzou op zi c
,

't Spanjaarts neemen. Ook raakten die twee fcheepen , alhoewel zeer inwaart g
c

%
*\™aII'. gen , d'allereerfte van al de fcheepen met gemak in zee : en indien me

ten aanzien van alle dandere fcheepen gelyke vlyc hadt betoont, z°

zou miflehien de gantfche vloot niet het zelve gety in zee zyn geraak'

maar nu bleeven eenige , men houdt door d'onkunde of traagheit def

Lootfen , leggen , die den volgenden dagh , den vyftienden ,
met een

Weftelyken windt meeft uit raakten. Dus braght men 's Landts oorlogs
'

vloot (behalven eenige van de lede fcheepen, die den zeftienden , «f*de windt Noordtooft liep , door 't Landts Diep uitzeilden) door»
eC

Spanjaardts gat , zonder ongemak of grondtroering , in zee: endeHe

^
de Wit meende dat men ter naauwer noodt, al was de windt Weftfen

'

noorden, door dat gat, by handtzaam weer en effe zee , zou kov&
uitloopen , 't geen men te vooren , uit onkunde , onmoogelyk achtte. #

Migh
bylaagen

1666 ge-
drukt.

I
5
Aug.

iBAug.

Jan de

Wits Diep.

't geen men te vooren , uit onkunde , onmoogelyk achtte

uit ontftondtdat veele zeevaarende luiden dat zeegat, ter gedachten}

van de Wits ondervindinge , in plaats van 't Spanjaardts gat , Ueer \^
de Wits Diep noemden : welke benaaming noch in zommige fcaa

jcf
vanHollandt, federt uitgegeven , wordt gevonden. Naa 't uitloop^

p
vloote onthielden zich de drie Heeren Gevolmaghtigden, voor ee

rjr.

het fchip de Liefde, dat door den L. Admiraal tromp werdt g
eV°e

j
a9f

tf^l Zy hadden tweeëntnegentig matroozen tot eenlyfwacht ter zeef»
a
foC

voimagh-
C
" zy den perfoon van Steven Korneliszoon

, burger van Rotterdam» ,

£(

Kommandeur over (lelden *
; met maght en bevel , om de zelve ,

0^
twee Quartiermcefters ,

in goede ordre en tucht j te houden ,
cii

tCa

over te gebieden zoo als hy , naar zyne befte wetenfehap en kennis *^
meeften dienfte van den Lande zou bevinden noodig te zyn. te

zochten de gemelde Heeren met den Krygsraadt op alles goede oi ^

tigden op
de vloot,

t Guarde
Mnritime*
* HAug.



L. ADMIRAAL DE RUITER. 4ot
ftellen: ookhebbenze, met eenpaarigheit en goedt verftandt , tegens 1665.
alle voorgaande misflagen, zoo veel moogelyk was, voorzien. Aangaan-
de het misnoegen van den Heere Tromp, hadden hunne Hoog. Moog.
volgens het goedtvinden

f van die vanHollandt, beflooten, dat ze den\ Adw.
Heeren hunne Gevolmaghtïgden in Texel , indien de L. Admiraal

s
™,™£

iromp noch btnnen gaats moght zyn , ofanderfins den Heeren Huigêns , nemUan-"
Kaadtpenfionaris de Wit , en Boreel, hunne Hoog. Moog. Gevolmagh-
ttgdenop 'j Landts vloote, maght zoudengeven, omme , noopende bet'in raaiTromp,
*te gaan

, of niet in zee gaan van den L. Admiraal Tromp , zoodaa- 1
s
*ui*

ntge ordre te ftellen als de zelve ten befte van de voorfchreeve vloot

e

,

J
ten meeften dienfte van den Lande , bevinden zouden te behooren t mits

«at in den rang en ordre van de Hooftbevelhebberen over de gemelde
vloote (gefyk die by hunne Hoog. Moog. befluit van den elfden der maandt
Was ter nedergeftelt

)
geen veranderinggedaan , en voorts d'achtbaarheit

*n den Staat naar behooren bewaart zou worden. Dit befluit was den
Vrienden der maandt genoomen , en met een brief naar Texel gezon-

aen
» doch eer het den Heeren Gevolmaghtigden op de vloot den ach-

tienden ter handt quam , hadt de L. Admiraal Tromp den gemelden
Heeren in alle beraadtflaagingen met zynen raadt behulpzaam geweeft

,

en genoeg betoont dathy van voorneemen was de reis met de vloot te
voltrekken: zoo dat de zaak daar by bleef. Men hadt de vloot nu in .

Dcvjoot

"rieesquadres, ofvloothoopen , verdeelt. Het eerfte onderden L. Admi-
l^rT

raal Tromp , den Viceadmiraal Abraham van der Huift , (die door de verdeelt.

Staaten van Hollandt, in de plaats van Tromp, tot Viceadmiraal, on-
der 'tKolIcgic ter Admiraaliteit van Amfterdam , was verkooftn f) en tt$M
den Schoutbynacht Johan de Liefde, voerende den wimpel van de gröo-
te fteng

:
het tweede onder den L. Admiraal Kornelis Evertszoon, (in

zyn broeders plaats L. Admiraal van Zeelandt geworden ^) den Vicead- ^th'JUh
miraal Adriaan Bankert, en den Schoutbynacht Kornelis Evertszoon
den Jonge, voerende den wimpel van de voorfteng, en 't derde onder den

459 ' 460,

L. Admiraal Tjerk Hiddesz. de Vries, den Viceadmiraal Rudolf Köenders,
^den Schoutbynacht Hcnrik Brunsveldt , voerende den wimpel van de
^uisfteng. Op den vyftienden , toen men noch eenige fcheepen verwacht-

^ werdtby de drie Gevolmaghtigden, met overleg en goedtdunken van
,

Cn L. Admiraal Tromp en d'andcre Opperhoofden der vloote , een ordre
praamt

, waar naar zich de gemelde Opperhoofden cn Kapiteinen in
^aanltaande toght, zeeflagh of gevecht met den vyandt, zouden hebben

vo
riC

l
lten

:
*~^er Dy werdt beraamt en belaft ,

wat esquader
, als men ^£0**

booj
"mn<̂ t zet^de » ^kh aanftierboordt , en wat esquader zich aan bak- ^hoofS

^
r*t van den L. Admiraal Tromps esquadre zoude onthouden: en by

zotfT^
Zei^en^e » wat esquadre voor uit , in 't midden, en achter aaH dTanftaan-

raaT
lleH

' ®P rjüatfem '
en rjvat wyze d'esquadres

,
als men 'tge-

ê
^*öf

len
en

?°l
ldt, zouden wenden. Op wat ordre d'esquadres zouden zei- naaf zouden

te bebo j
>S ^an^s vloot den vyandt te loefwaart hadde , om den loef "chren.

^

was
êl

en
' T^atyder Kapitein op zyn hooft daar hy onder befcheiden

ug '

draagen^Papn , zonder in V minftevan den vyandt afte wyken , oft

breeke v^
te
/Jot*den , als door hooghdringenden noodt , ofdat hy by ge-

mir*alzv
dl6n met doodt geftraft zou worden. T>atyder L. Ad-

den eerffen
es
1Uadre onder zynen Viceadmiraal en Schoutbynacht met

httn/cl
tel

Z0Uverdeelen, omverwarring fontgaan, cn, als de vyandt

't hooft tPU-
1*™* te bejegenen

,
altydt in ftandt f te zyn om den zeiven iPofiuur,

ylr yeden: dat ook elk zich gewaarfchout mi houden van elkan-

Boek. Eee den
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1665. dere ruimte te geven , en deen den anderen uit het ge'fchut te blfen t

Datyder L. Admiraal in zyn esquadre ordre zoudeftellen of wat ma-

% Reguke- nier de Branders zich zoudenfchikken \ : ook fregatten ordonneeren om
ren

' 'tvolk , indien
3
er fcheepen in den brandt oft in den grondt gefchooten

werden, te bergen. Op wat ordre, of 'tgebeurde dat de vyandt aanly

en 's Landts vloot te loefwaart was, 's Landts vloot , zoo veeldoenfyk

was, de loefzou houden : en wat esquadre
, by aldien die over bakboort

zeilde , aan ly voor , oft aan ly achter d'andre esquadres zou zeilen

en ook wat ordre d?esquadres zouden houden , indien 's Landts vloot

over ftierboort zeilde , en de vyandt aan ly was. Op wat fein bet eer-

fte, of een ander esquader , in den vyandt zoude vallen: en op wat fein

het geheele gros in den vyandt zou breeken: waar op danyderzynbeft
zou doen om te aboordeeren. Dat yder op zyn rang en by zyn hooft Z°u

blyven , fchoon dat men by den vyand niet waare ; op verbeurte
honderdt gulden voor d'eerfte reize , voor de tweede reize tweehonderd
gulden, en voor de derde reize van afgezet te worden : ten waare men

wettelyke verfchooning wift by te brengen. Dat de Hooftbevelhebbers
alle daagen drie vandebezeilfie fregatten, en eenigegaljoots

, op kond'

fchap zouden uitzenden, en , iet nieuws verneemende
,
datdaatelyk a(in

de Heeren Gevolmaghtigden , ook aan den L. Admiraal, bekent tn<&*

ken. Doch by aldien de voornoemdefregatten eenige koopvaar•dyfcheepe?
quaamen te neemen , die men voor buit verklaarde , dat dan die 10
over H esquadre , daar

y

tfregat, ofdefregatten, onder befcheidenw^'
ren, zou verdeelt werden: en oftgebeurde dat ze een vyandtlyk oorlof'

fchip , oftfcheepen , veroverden , dat dan hetfchip , of de fcheepen , $f'

fchut, en 3
1geldt, by hunne Hoog. Moog. daar opgefielt ,

by den verover^*
oft veroveraars , met hun fcheepsvolk alleen zon genooten worden.
dieniemant, eenige ongelukkige fchooten krygende , ofdoor andere nood'
zaakelykheït gedrongen , wat van den 'vyandt moft afhouden

,

(Z>ondef

nochtans iemant van noodm te hebben om zich te redden) dat die ee®

vlagge in 't bezaanswandt zou laatenwaaijen , doch niet zonder hoO$'
dringenden noodt. Eindelyk, dat zichniemant zou vervorderen te iaage»
voorenaleer de L. Admiraal Tromp zulks geraaden vondt e* m#«i
fein te kennen gaf in welken gevalle die van het esquadre dat n*f
aan de vreemde fcheepen was zouden jaagen: te weeten indien

***
een vreemdt fchip zagh met twee, indien men twee vreemde febeef'*
zagh met drie

,
en zoo men drie vreemde fcheepen za^h met vterfeW'

pen, en zoo naar gelang : doch met zulke fcheepen die zich naaf
de vreemde fcheepen zouden bevinden. In deeze ordre wcrdt de na^
van den Heere Tromp als Opperhooft gebruikt ; om dat men hem ltl

't bewindt wou laaten , tot dat men den L. Admiraal de Ruiter in de
zoude hebben Ook werdt by den L. Admiraal Tromp een ordre

be-

raamt
,
betreffende de verzaamelplaatzen, daar de vloot, indien ze ' %\

duurended'aanftaandetoght, doorftorm.mift, duifterheit o(Mdet
1

geluk, moght verftrooit worden, zou by een koomen. Dees ordre
richt naar de gelegentheden van de plaatzen, daar men zou moogcfl v*

een raaken ,
en van de winden

, die op die tyden zouden waaijen-
v

Heeren Gevolmaghtigden lieten zich 't gemelde ontwerp ,
naar eenjg

gedaane veranderingen, welgevallen, en gaven lafl, dat men zich» J

noodt, daar naar zou richten. Men zocht ook te deezer tydc al

^

e>V
]7 ,

ten en beveelen, die deHooge Overheeden, aangaande den zeeW^
voordeezenen onlangs hadden uitgegeven, met allen yver in 'tg

ebr
te

Ordre op
<Je verzaa-

melplaat-

zen der

vloot. .
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tc brengen : inzonderheit den bekenden Artykelsbrief \ , en in- ifóft..

ftru6tie
, roerende den oorloge te water , waar naar zich alle en een

b^J
y

ygelyk, 't zy Admiraal , Viceadmiraalen , Kapiteinen, Luitenanten, t^iêv
Edelluiden, Schippers, Officiers, foldaaten , en gemeene matroozen

,

^^H*
ter zee dienende, hadden te reguleren, op de ftraffen, pecnen en boe- Ydlelï

'

ten
, daar in begreepen , welke krygswetten in 't verleeden jaar % door'M^s-

hunne Hoog. Moog. waaren vernieuwt, en vermeerdert. Hier by quam XlÏy.T
3 7.

noch een Nader ordre , door de Heeren Staaten Generaal , tot ob-

jervantie van goede difcipline in 's Landts vloote, weinig weeken ge- ordr

a

e

cr

jeeden
f, vaftgeftelt en uitgegeeven: alles (trekkende op dat zich elkt^j^/.

w zynen plicht naar behooren zou quyten. De Heer de Ruiter was on- ^^j
tei

dertuffchen op den zeiven dagh , toen de lefte fcheepen der vloote in TeS!"
2ee ftaaken

, (waar van twee elkandere in 't Landts Diep befchaadigden

,

en te rug moften keeren) in Texel gekoomen ; daar men drie lichte fre-

gatten hadt laaten leggen , om hem naar de vloot te brengen. Hyvondt
nier eenige Gemaghtigden der Heeren Staaten in 't 's Landts jacht in
c Nieuwe Diep , van de welke hy zynen laftbriefontfing : waar op hy den
eedt van getrouheit, niet alleen als L. Admiraal van Hollandt enWeft- öoctden

VrieQandt
, maar ook als Opperhooft en Admiraal over s Landts vloo- "oEf"

te
, onder 't oppergezagh der drie Heeren Gevolmaghtigden , voor d'aan-

ftaande toght , in hunne handen afley. De Heer Aart van Nes deedt

toen ook den eedt, als Viceadmiraal onder 'tKollegie ter Admiraaliteit
Ènookdett

Van de Maaze. Daarenboven deeden ze den eedt van zuivering f , dien eedt van

men in Hollandt gewoon is den geenen, die ampten of waardigheeden

Verkrygen , af re eifchen ; om alle onbehoorlyke amptkoopingen voor Refoiuüe*

te koomen. D'eedt, die ten dien daage door den Heer de Ruiter , als ^[n%^
ateA

Opperhooft der vloote, werdt gedaan, beftondt uit de volgende woor- lanit.iifa

den , Ik beloove en zweere naar myn uiterfte vermoogen te zullen naa- gerukt-
1

koomen en executeren den inhoudt van de inftruclie , en ordres , my al- 'ihhoöt van

bereits gegeven , en die my voorts , raakende myn jegenwoordig employ ,
eedt

,

van tydt tot tydt , by of van weegen de Hoogmoogende Heeren Staaten &™KT\ al$

Generaal zouden moogen worden gegeven
, of naagezonden. De L. Ad- Opperhooft

viraal de Ruiter meende dien zeiven dagh tzee te gaan, en de vloot op gSli^?**
le zoeken, maar de windt liep hem tegen, en de vloedt was in 'twa-
tCr

> zoo dat hy moft blyven leggen. Den volgenden morgen zeilde hy 4*
*LT*

,net den Viceadmiraal van Nes , en zyn ander gevolg , met twee fregat- Gaat met
*ea tot in den mondt van 't Spanjaardts gat , daar het fregat Schiedam , ^'t

e

tc

f

n
c*

öat vyfentwintig {tukken , en eenentachtig man voerde
,
op hem wacht- f»H.

j

e
* Hier op overgaande, en zee kiezende , raakte hy noch 'savondts 17 Aa*'

aat ln 't gezicht van de vloot : weshalve de Heeren Gevolmaghtigden laft

g
avcn

, dat men kleen zeil zou maaken , op dat hy te beter en te eer-

n

er
,Y Wmoght koomen. Dus quam hy den volgenden morgen, kort

^
a

R
t0Pgaan der zonne, aan het boordt van 'tfchip de Liefde, daar hem

C

XJ°°^

koma
CrenGevolmaghtigden, Huigens, de Wit, en Boreel, verwelle-

eeme ^en befpeurde toen alomme onder al de Bevelhebbers een al-

! Ad
neVreVe, overzynekomfte, in de vloote: ook droeg zich de

dat de^1 Tromp, t'zyner aanzien , met alle gemaatightheit :

zoo

beiden S?*11 Gevolmaghtigden hoopefchepten, dat zich alles tuffchen

^AS *ou fchikkcn Doch de Hecr WikkefortfftinÖ 3*5?
fchen t?

1

?
11

' dathetverdragh, 'twelk de Raadtpenfionans de Wit tuf- ' *•

m der A ^
eide maakte, wel eenigen fchyn hadt van vreede, maar hen

er daadc niet vcreenighde : dat daar door 'tonbenoegen van den

Eee 2. eenen,
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Men bc-

fluitdat de

Gcvolmag-
tigdcn met
dc Ruiter

zouden

overgaan

op J
t fchip

Delflandt

1665. eenen, en d'ongeruftheit , of bekommering , van den anderen niet ge-

heel werdt weghgenoomen : dat Tromp de zaak wel liet zakken ,
maar

met groote wederwilligheit ; in voege dat zommigen op hunne vrieödt-

fchap geen grooten ftaat dorften maaken : maar anderen vertrouden

't befte. In 't eerfte gefprek dat men met den L. Admiraal de Ruiter hieldt ,

begoften de Heeren Gevolmaghtigden , in 'tbyzyn van den L. Admi-

raal Tromp , terftondt met hem over al de verandering , die ,
vermits

zyne aankomfte , in de voorgaande gefielde ordres noodtwendigh moft

gefchieden, te handelen. Toen werdt by de Heeren Gevolmaghtigden,

met eenpaarige overeenftemminge van alle de Opperhoofden ,

goedtgc-

vonden , dat hunne Ed. Moog. nevens den Heer de Ruiter, van 't fchip

de Liefde op het fchip DelHandt , te vooren den grooten Spanjaardt ge-

noemt , zouden overgaan , en zich daar voor een tydt onthouden. Voorts

dat men uit yder van de drie esquadres dervloote zeven kloeke fcheepen

Dauiitdc en fregatten van oorlogh , en Branders naar gelang , zou neemen ,
en

dïeVnoch"
^aar ult een vierc*e esquadre

,
ofeen hoop van toeverlaat f , voor den L A<**

een vierde m iraal de Ruiter zou byeen brengen: waarover, als Viceadmiraal, de

meaTwJr
Heer Aart van Nes , Viceadmiraal van de Maas, zou gebieden , en a

j

s

den. Schoutbynacht Frederik Stachouwer , Schoutbynacht onder 't Kolleg
10

tfir°ve

Pedey*n 1 N°orderquartier. Ook werdt beflooten, dat het esquadre van den

Ordteop L. Admiraal de Ruiter den wimpel voortaan zou voeren van de gro°je

deJvia"?
ftenS : net esquadre van den L. Admiraal Kornclis Evertszoon van oc

crvagge
' voorfteng; het esquadre van den L. Admiraal Tromp van de kruisfteng»

en dat van den L. Admiraal Tjerk Hiddes de Vries zou een geus voe-

ren op de boeghfpriet. Op dien zeiven dagh werden al de voorige beiw 1
'

f°^
edref~ ten, ordres en feincn, naar de tegenwoordige gelegentheitverfchiktf. 0°

werdt verftaan , om dc minfte verandering in d'ordre van den vyftien
*

gSnlfc het
" van AuSu^us te maaken

»
dat zoo lang de vloot koers zeilde ,

'je

vierde es- nieuwe esquadre van den L. Admiraal de Ruiter denvoorrangZ>Ou 'J

ben , en aandre drie zich richten naar de gemelde ordre : doch W^'f
neer de vloot met den vyandt in Vgevecht zoude koomen , dat dan^
nieuwe esquadre van den L. Admiraal de Ruitergebruikt zoude <word&
als een lichaam van toeverlaat

, % en dat de drie andere
, tenens den vyat^

f

aangaande
,
zich richten zouden naar 3

t voorfchrift inde voorzeide ordre

vervat: dat dmhet zelve vierde esquadre van den L,Admiraal'de

R

0'

cjuadre on
der de Rui-
ter.

1 8 <yfug.

£ Corps de

referve.

* Seconde,

re».

\Effort.

zeiven aanftondts, ofmet zyn geheelesquadre
, of met een genoegh^f

0
crpdpplte . velpiAt Annir /Ipm ppiipm nf Ao*» J„~,„.„ _ r\^^ „.„h/ïfifdffl 1gedeelte, geleidt door den eenen of den anderen van zyne Oppervooft

etl '

helpen * ofdoen helpen
, en in allen gevalle voor

y

t eindigen van 'tf+L
met zyne gantfche onderhebbende maght mede een uiterfte pooging \f
den vyandt doen ; om in diervoegen d'overwinningonder Godtstf0 i'y
gen zeegen des te beter en te zeekerder te moogen bevechten enf%e
draagen: en dtt alles behoudens en onvermindert den rane en or^

e
.

DcRuiter hunne Hoog. Moog. by der zeiver befuit van den elfden vanMu"1
deGevoi-

0r
hadden verftaan dat onder de gemelde Opperhoofden zoude vW^.L

Daarna hebben de Heeren Gevolmaghtigden al de Kap**^
zaan boordtgefeint

, en hun den perfoon van den k*
fl

ttughtigden houden.

geinen der vl°0te
^oorc, miraal de Ruiter, als Opperhooft van devloote, volgens het befltfif

s
^

pc'rhooftf" Hunne Hoog. Moog. van den elfden van Auguftus, voorgeftelt,
etiee

0̂k
•orgeftdr. ygdyke bevoolenhem in dien ftaat terkennen en te gehborzaamefl

:^
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dien volgende het ooge opdefeinentehouden, die voortaan uit het fchip 166^
Delfland zouden worden gedaan , en zich daar naar te richten. Voorts
werdt den Kapiteinen al de gefielde en beraamde ordres door de Hee- D

^£ol
ren Gevolmaghtigden bekent gemaakt , en wel ingefcherpt ; zoo ten dK^weScn
aanzien van 'tgeen in 't zeilen en in 't vechten , als ten aanzien van

j

1™ BcvcU

'tgeen tot de verzaameling der fcheepen, die door ftorm, mift, ofan-jS^
derfins moghten verftrooit worden, ftondt waar teneemen. Waar mede maakt.

B

zy verhoopten alles zoodaanig te hebben bezorgt , dat , by onverwachte
lS Au£'

en fchielyke ontmoeting dcsvyandts , een yder zyn' plicht zou konnen
Weeten: al waar'tzaake dat men geen tydt zou overigh hebben om meer
Krygsraadt of byeenkomft te houden. Op deeze wyze zochten de Hee-
fen Gevolmaghtigden alles tebeleidentoteengewenfchteuitkomft. On-

o
^™£hek

trental die beraadtflaagingen en befluiten befpeurden de gemelde Heeren JojLr-
een goede onderlinge genegentheit tuiTchen d'Opperhoofden der vloote ,

hoofden.

in 't byzonder tuflehen de Ruiter en Tromp ; zulks dat alles onder
"en met eenpaarigheit van gevoelen toeging. Daarna begafzich de L. Ad- De Ruitet

?.«aal de Ruiter, nevens de drie Heeren Gevolmaghtigden
,
op het fchip op^^p

Elflandt, (dat gevoert werdt door den Kapitein Juriaan Juriaanszoon Deiflaadt,

J*°el , en toegeruft was door d'Ooftindifche Kompagnie ter kamer van
Delft) verzien met tzeventig Hukken gefchuts, en vierhonderdten vyf*
tig bannen: daar hy ftraks de vlag van boven, en den wimpel daar on-
der

> als Admiraal en Opperhooft , liet waaijen , en de L. Admiraal

Tromp nam den wimpel vanonder de vlag in. De Viceadmiraal van Nes En™ Nes

ging over op het fchip van den Kapitein Quiryn van den Kerkhove
, ge- ^«A.

noemt Rotterdam. D'oorlogsvloor , diedeStaatender vereenigde Neder-

landen , naa dien ongelukkigen zceflagh van den dertienden van Junius

,

binnen den tydt van ontrent acht weeken weêr in zee hadden gebraght,

beiïondt nu, tot verwondering der gantfche werelt , in drieëntneegentig

fcheepen , of fregatten , van oorloge : verzien met vierduizendt driehon-

derdt en zevenendertig ftukken gefchuts , en bemant met vyftienduizendt
en eenenvyftig matroozen , twaalfhonderdt drieëntachtig mariniers of

^efoldaaten , en drieduizendt en driehonderdt landtfoldaaten , in all's

met negentienduizendt zeshonderdtenvyfendertig koppen. Deeze zee-
yaght werdt nu in vier esquadres verdeelt , gelyk de volgende lyft na-
der vertoont

,

Lyft der oorlogsvloote by den Staat der vereenigde Nederlanden toe- ^£rĴ t

geruft , en in de maandt van Auguftus mdc lxv in zee gebraght. fcheooi-

"

I. Esquadre onder den Heer Michiel de Ruiter , L. Admiraal

van Hollandt en Weftvrieflandt.

Scheepen.

"Delflandt.

Kampen.
Vlijjingen.
fDeVryheit.

Stadt en Landen.

<De Vreede.

*De Gelderfihe Ruiter. 46.

Den Briel.

r
Bevelhebbers.

,
**i Admiraalde Ruiter.

logsvlooté

onderden.

L. Admi-
raal de Rui-

S. t M.*M.*S.+ ter

f Stukk?».

\;'
eter S«lomonszS
'"">»Bkk

Vollenhoove.

Rotterdam.

Vitrecht.

Eee 3

70. 350. 36,

54. 174. -

50. 140

58. 260.

61. zij-

56. 181. --

157- *P
fï. 13.

&8. 102. --

46. 189. 9.

36. iio

^4- £ Matrog-

41;

%t, 73'

42.

43-

47.

20.

9-

30.

z^en.

* Mariniers»

\ Soldaaten*

10. IQ»

Jan
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$.JanKrook.
DavidVlug.
Thomas Fabrichis.

Ottovan Treslong.

Willem van Bergen.

Schoutbynacht Stachouwer.

Kornclis de Boer.

Adriaan vanV?en.

Barent Hals.
Adriaan Houttuin.

JakobDirksz. Boom.

LEVEN VAN DEN
Jupiter. 44. 174- l8i &
"Twapen van Nafau. 60. 200. 3?'

Jaarsveldt. $2.. ijl. 39-

Gouda. 52. 170. 8. 5
1-

Topkensberg. 28. 110.

D Eenaraght. 44. 166. 19. 33'

Gelderlandt. 56. 200. 47- 4f*

A/peren. 39. 106. 39*

'Twapen van Leiden. 38. 120. -* *9*

Twapenv.Medenblik.^6. 180. 17- 3
0,

757. 36. ix6. -3'
1011.3664. zSi-749'

II. Esquadre onderden L. Admiraal Kornelis Evertszoon.

L AdmiraalKom. Evertsz. 'THofvan Zeelandt. 58. 119. I?- ^*

ViceadmiraalA.Bankert. TerVeer. 50. 171. 14-

S. bynacht KEvertsz. de Jonge. Vitrecht^

Kornelis van Hogenhoek. De Trovincien.

"Delft.

D'Agatha.
KleenHoüandia.

Jan Matthysz.

Gerrit Klaasz. Tofhoorn.

Huibert Jakobsz. Huig.

Kornelis Slord.

Thilips van Almonde.

Tieter Bonfer.

JanTandt.
JakobTeteys.

JanKrynszoon.
Symen Lonke.

Adriaan de Haaze.

Willem Boudewynsz. van Eyk.

Jakob Centen.

JakobTenfen.

EngeIJanszoon.
Klaas Valehen.

Laurensde Bruin.

Floris Blom.

Adriaan van Kruiningen.

Willem Marinisz.

50. IÓ2. 20.
t
)
% '

50. 163. 10. *9-

34. 119. - *
86. - l

l'

Jofüa.

Dordrecht.

30.

57. 210. 14.

5-0. 195- 44- a,9'

46. 153. 36. 3*'

De i.HeldenDavids.fi. 150. 10. 6>

20. 3°
36. 83

38. 118. si- J
24. 81. - 9?

40. 140.
60.

49- *4S'

Zeelandia.

DeFafant.
Schaakerloo.

Sphara miindi.

Dordrecht.
Schiedam. 71
DeHollandtfcheThuin.Afi. 164. ^
Middelburg. 46. 138. 17- 5

De Vlasblom. 46. 171. - 4*'

'Twapen van Hoorn. 30. 120. i°- 1

/«/Mg*w«
Degroote Harder.
"Der Goes.

De Zeeridder.

ia

38. 112. 1*.

38. 134. i7-
j;

34. 9*- 40 ' 3

J.
34. 10 r. *»^Ü

999.3323.3

III. Esquadre onder den L. Admiraal Kornelis Tromp.

L. Admiraal Tromp.

Jakob A~Swart.

HenrikvanTol.

Kornelis Muts.

^AdriaanTeeding Berkhout,

JooflVerfchuur.

Klaas Anker.

Jan van Blankenburg.

Viceadmiraalvan der Huift. Amfterdam.

Henrik Vroom. Tydtverdryf.

Niklaas Marreveldt. Staveren.

"De Liefde. 70. 33 8
-
**

\%.

Kruiningen. 60. 236. *°' ^
Duivenvoorde. 5-2. 176. 3 ' ^
De Beurs v.Amfterd. 5-1. 190- '\

%0.

DeTrineeffe Royale. 40. 14^ 3 '

% %,

Zuiderhuis. 56. 186. *°-
g,

DeHoüandfcheThum.56. 184- I0
J

Overyjfel. 36". 14°- "
aï.

68. 246. ƒ*
^.

60. 24^- V 4**

^2. 171.
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TieterUitenhout.

Nikolaas Naalhout.

Jooji Herman Klant.

Lieve Hazeveldt.

Jan Blankaart.

Schoutbynacht de Liefde.
VirkSchey.

Jakob Wiüemsz. Broeder.
Jakob JViltfchut.

KornelisThomosz.
Laurens Davidsz.
Gieter

RUITER. 407

50. 168. 30. \66c.

DE
Groeningen,

Batavia. 44. 148. -- 46.

S*. Tieter. 40. 153. 29.

DeHarderin. 40. 126. 13. 17.

De Vijfchers Harder. 16. 70. --26.

GroouHoÜandia. . 68. 267. 44. 70.

Oofterwyk. 68. 242. xx. 35-.

DeDomvanVitrecht.54. 16 9. x8,

Harderwyk. 46. 170. 10. 2.9,

Sf.Taulm. 40. 146. 48.

Gornichem. 36. 98. 27. xi.

DeMunnik. 30. 13 0. -- 23,

1 178.4146.315.800.

I V. Esquadre onderden L. Admiraal Tjerk Hiddesz. de Vries.

L.AdmiraalTjerk Hiddesz. De Steeden.
^KeadmiraalRudolf Koenders. Stadt en Landen.
£ bynachtHenrik Brunsveldt. Albertina.
Barent de Vries.
Jan Jansz. Vyzeiaar.
^Albert Tietersz. deBoer.
Jooji Michielsz.
FdeHilkesz.

Jan Vinkelbos.

Kornelvs Aüardtsz. Ooftrum-

ÏVillem Kanter.

14.

Karften de Rechtere.

KArcnt Simonsz. Vader.

Jan Adelaar.
Eland du Bots.

herrit Boos.

Henrik Vollenhoove.
Heyn Brouwer,
^brandt de Vries.
Jan Raap.

KornelüViktol.

ptovjanszoon.
teter Klaasz. Wynberten.

MobTkitipsz.

De Zevenwolden.

IVeftergo.

Oftergo.

Hoüandia.

DeToftiljon.

Frijia.

Omlandia.

Groeningen.

'T huis te Zwieten.

De wakende Boey.

'T Raadhuis v.Haarl. '52. 178. 18.

DeVreede. 40. 127. --

'Tkafteelv.Medenblik.30. 116. 17.

57- *3i

54. 215.

54. 205.

5*4. 160. 29.

5-4. 196. IX.

68. 216. 54. 31
40. 136. 33. 30
38. 170. x. 25?

40. 116. 40. 30
48. I44. x8. 22,

44. I^O. I3. 29

70. 246.

5X. 176. IO

20,*3-

22. 26,

- 3S
18. i 7 ,

- 30.

42

3*

*7-

De Zon» 50. 152.

De kleene Harder. 36. 118.

Doesburg. 50. 174,

S*.Taulus. 44. 15-5-

De witte Eenhoorn. 31. 123.

De Hoope. 44. 150.

Weftvriejlandt . 50. 144.

Zutfen. 38. 120.

1138.3918.305.801

^9°k waren by deezc vloot elf of twaalf branders , ettelyke behoeft-

tuia^'
en meer dan twintig galjoots , jachten, en ander kleen vaar-

noch
°m a^ en aan te zen^en -

Bovendien hadden de Heeren Staaten

GuinJ
erfclleide fcheepen in 't Landt: onder anderen twaalf ,

onlangs uit

en noch
gek°°men

>
waar van men negen in 1 k°rt kon in ZCC brengC

i

n
*'

byna oJ®\ &°edt Retal eroote fcheepen van den nieuwen aanbou, clie

^evloKl^ren om dienft te konnen doen. Weinig aaage^naato

?
0t ha^t:

.Verwerven
, een algemeenen 1

Zeegen tvT"
1
" *ee eekoozen , werdt by de Heeren Staaten , overdi'Ne.

te vpn,^ &
.
—* yaft_ en bededagh over alle de ver- dcriandeneenigdp x T ,

vverveh, wu 91f.vu.vvUv.. .-.w 0

Mooa' ,

derlanden uitgefchreeven , in welke uitfehrvving hunne Hoog. u&rdu»

*' te ^ennen gaven

,

dat het Godt door xyne rechtvaardige oordee- ^
len
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ter uit

Keageko

men.

1665. len geliefde de Nederlanden met den zwaaren oorlog te water (waór

in de zelve, door a"onrechtvaardige pretenfien van hunne nagebuuren,

belydenu doende van eene en de zelve Gereformeerde Religie ,
ivaaren

ingewikkelt) te bezoeken : dat daar door de zeevaart cn koophandel der

ingezetenen {een van de voornaamfte zeenuwen van den Staat) genoeg-

zaam ftilftondt, en dat de wapmenvan den Staat zoodaanig gelukniti

gehadt hadden , als wel van Godts onverdiende genade was verhoopt en

verwacht , en dat daarenboven de zelve Staat met een tweeden oorlog

%
D
Jen
™gh aan de landtzyde werdt gedreigt % : alles ongetwyffelt ter oorzaakevan

vyandtiy- de zwevende zonden in den lande , waar uit gemerkt kon worden dat

tmïenLr-
^odts toorn over 't vaderlandtwas ontfteeken: endat demiettegenfaan-

ftho/vm' de het zyne Goddelyke Majefteit , naazyne oneindelyke bermherti$et*

'

Munfler. gelieft hadde , federteenige daagen herwaart
, eenaanzienlyke feheet

s*

^vimlZ^toot] , gekroont met zegen en overwinning , gelukkigals met zyne handt

der de Rut- binnen deeze Landen te geleiden: dat wyders, tot afkeering vatt'He'

dreigde geweldt en onheilte water , weder een fcheepsheir \. was toetf-
°°~

geruft , ook te lande zoodaanige voorzieningegedaan als by menfchety^

irmad
ps

~ wee&en en middelen wegens den Staat behoordegedaan te worden '
^aar

"rma e
' dat van 't een en 't ander niet te verwachtenftondt zonder des Heefef

f

zeegen : dat zy daarom hadden goedtgevonden
, volgens het oude CwJ'

ftelyk gebruik , een algemeenen vaft- en bededagh ,
tegens Woensdagh , y

den tweeden September zou weezen , over de vereenigde Nederlawy

uit tefchryven : op dat een yder zich ten zeiven daage voor Godt d&

Heere van gantfcher harten zou vernederen , en , met oprecht bef0

over zynemisdaaden, voor Godts aangezicht verfctynende , zyne Go*'

delyke Majefteit van herten over zyne onverdiende genade loven en dan'

ken, van dat het den zeiven gelieft hadde
,
onaangezien de voorfthr

ce

^

ve meenigvuldige zonden , zyn aanfchyn wederom over den Staat te 10****

den , en de gemelde fcheepsvloot voorfpoedelyk in V landt te laaten a0'

koomen : en voorts den zeiven Godt vieriglyk bidden , ten einde het Z>f?

Goddelyke Majefteit moght gelieven 's Landt s ingezetenen
, door Cbrt'

flus lefus, en het bloedt des nieuwen Verbondts
, wederom met &d> te

verzoenen, en vervolgens alle vordere plaagen en welverdiende ftraft*
ofte wenden: den Staat en iingezetenen van dien te kroonenmet^
de voorfpoedt en heil, alle liftige aanflaagen, die tegens den StW
moghten oridernoomen worden, teniettemaaken

, en de Volmaghü^0;
Hoofden, Krygsbevelhebbers , en het gantfche zeeheir , teneemen ent*

Jn
' zyne almaghtige befcherminge

, cn dezelve te kroonen,
en wederkeeren met een gezeegende overwinning over de vyat^

(
den Staat ; en voort zynen zeegen te verleenen over het alge^

1

vaderlandt : alles totgrootmaaking van zynen. heiligen naame ,
voortf*!'

ting van de waare Chriftelyke Gereformeerde Religie, behoudenifi

zoo dtergekochte vryheit , en aller zielen zaalivheit. Doch op d#L*

wordl'mts?^
11 vaft- en bededagh beftondt Jakobus Scepcrus , Predikant &

de niet
allee 11

v.. , ten aanhooren van de Heeren Wethouderen der ftadt ,
«*-

" zaaken op den predikftoel te brengen die buiten zyn ampt waaren '
.

de regeering raakten: maar ook de Redering met haatelvke * woo^ ,

bruikc.

ZteAttz,e-

met xlv.

48}. de regeering raakten: maar ook de Regeering met haatelvke * ^uw
^\c\y

iriZt'
en vergelykingen } over te haaien + : 't welk verftaan werdt-, tot onj»

ft

lampara- ting cn ontrufting der gemeente, en zelfs tot kleenachting * en oïïf ^
der regeering, te dienen. Waar over"de Wethouders beflooten

,

gaadje , die hy van de ftadt genoot
, van dien bededagh af z°u x

x
lf

*V"reffea. houden, totdat anders zou worden goedtgevonden. Tcrzaakeva*1

c-

tien,

4- Te taxe-
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gelyken yver toonden ook de Heercn Staaten van Hollandt te vooren

Hun misnoegen over Franfiscus Ridderus f , Predikant te Rotterdam , enJfJ^^
daarna tegens Tadeus de Landtman

$ , Predikant in den Haage. Ook skaten va»

werdt , ter gelegentheit van zuik beftaan , ten lefte * by hunne Ed. Groot.

Moog. beflooten , en bevoolen , dat de Bedienaars des goddelyken e7 êbT'
ivoordts zich zouden hebben fênthouden van alle verftandthouding\ bui- l6

ê de
ten 's Landts in zaaken ftoffe van ftaat raakende : dat ze ook buiten
s Landts geen verftandt zouden houden over kerkelyke zaaken , dan met der staaten

kennijfe en volgens dordre van de regeeringe: vangelyke , dat ze zich j£"
tm

m

jf
zeiven zouden hebben fonthouden van zaaken, de policie of regeering i^Nov.e»

betreffende, in hunne predikatiën ofgebeden op den predikftoel te bren-
d™^*n

ook werdt vaftgeftelt, dat, ofmoogelykhiernaamaalseenigeTre-xce^en
^kanten de beraadtftaagingen \ en bejluiten * der regeeringe in

3
t open- f^

e™*_

baar
\ van den ftoel voor de gemeente moghten koomen over te haaien \ , 504.

en de Overheit by de onderdaanen verdacht te ma-aken , of, door 't ver- * 7
D
*™' en

indelen van ftaatzaaken op den Tredikftoel , ofverftandthoud'mg bui- 166 5.

te* 's Landts, het verbodt aan hun gedaan fovertreden , dan zoodaa- j^
e

t?en
r

Je
'

r
nige Predikanten, zonder eenige verfchooning , d'oeffening van 'tpre- staaten

dtkampt teenemaal \ zou verboden , en zy luiden nooit tot het zelve toe- vanHoti.

gelaaten worden. Dus zochten de Heeren Staaten de twecdraght en we- pll'kf-

derfpannigheit te (luiten. Doch van zommigen werdt ontrent dit ftuk aan- />• 7S7-7 88 -

gemerkt, dat zelden een ongeval alleen komt. Men hadt in deezentydt IJZZf**'
den oorlog van buiten , en binnen 't Landt twift. Veelen waaren van ver- + Deiiber*

ftandt dat het niet wel kon gaan, of men mo ft zyne Hoogheit den Prins

Van Oranje in de hooge ampten en bedieningen van zyne doorluchtige tien.

Voorvaderen ftellen , en eenige Predikanten konden zich , ontrent dit ^
uhlyk?'

ftuk, quaalyk inhouden
f.

Ook hadt men in de vloot, toen ze noch in tr<?w«-

Texel lag
,

gezien , hoe de gemeene matroozen op het fchip van den c

±p"rem
L. Admiraal Tromp gaande wierden * en dat 'er een geheele oploop ont-/«>/^

"

ftondt over 't winden van 'tanker, 'twelk zy niet wilden winden , dan i z>e^-

*nden naame van den Prins van Oranje, zonder op hunne Overheden 483.504;'

of Bevelhebbers te willen paften: daar, toen dat oproer wat ter neer ge-
kit was , meer moedtwil op volgde , als ze met het geen de kok hun
ichaftc niette vreede waaren, en, met de bakken naar de kajuit loopen-

daar veel geweldts bedreven. Dan korts daarna werden eenige van
öe voornaamfte oproermaakers gevangen , en ,

by den Krygsraadt te recht
£efteldt. Twee moften trekken om gehangen te worden, en die de galg

werdt ftraks aan de nok der ree vaft gemaakt en gehangen
^ : d'ander * 1 i

"ren
gelykgegeeflèlt, gebrandtmerkt , en voor fchelm aan landt gezet,

pderen werden gegeeftelt of gekielhaalt. Maar 'tistydtdevlootinzee 477.

^volgen. Men hadt die zoo haaft niet in vier hoopen verdeelt, of de

tQ

le

^
ecrenGevolmaghtigden , met naame de Raadtpenfionaris de Wit,

lei?
dat men hun 'tbeleidt der zaaken niet vergeefs hadt aanbevoo-

bezn t0ebetron t- 2y waaren met den L. Admiraal de Ruiter geduung

Woord
°m

°P alles goede ordre te ftellen , niet alleen voor den regen-

verfchK
n

» m»ar ook voor den toekoomenden tydt. Dus hebben ze
Verfchcidc

tyden . *aake* in trein en gebruik gebraght , die ook in de volgende «d«„

lin^S^ghtcn, totdienften nutdesvaderlandtsftrekten, ofkon-^£e-

oefTenPtt
n

' et* te kortelyk ftaan aan te roeren: als naamentlyk netlende

^ede"
e

H
Van %gstuchtop devloot, enhetfpoedighftrafTenvand.over. a^nod.

zen Jer °rdr^ van wat foorteen ftaat die ook waaren; dat voor dee- trei

FT t y
merkelyken ondienft van den Staat , meeft altydt was verzuimt

:

bragtu.

ril l.Boek Fff mits-
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166$. mitsgaaders het bcraamen van goede en heilzaame middelen tot onder

houdt van een vcrtroudc vriendtfchap
, onderling verftandt, en volkoo-

me eenigheit tulTchen de Scheepsbevelhebbers, end'Overften derlandt-
foldaaten

:
het aanftellen van meer Heelmeefters op de fcheepcn , tot trooft

der gequetftcn
: het invoeren van krygsoeffèningen tuffchen de fchee-

pcn
,
om 'tbeleidt enbedryf van den oorlogh te waaterte beter gewoon

te worden. Daar benevens hebben ze noch verfchcidc ordres ontwor-
pen, die inhettoekoomendeftondenwaargenoomen, en tot onbegrype-
lyken dienft van den Staat op nieuws ingevoert te worden: trekkende
met alleen tot onderhoudt van een goede oeconomie, of, om zoo te fpree-

ken, huishouding, in 's Landts vloote , maar ook inzonderheit tot naau-

we naarkoommg van 'tgeene by den Staat ontrent het fchaffen van goe-

de fpyzc, en de yerdeeling van de lyftoght
, alreedtswas vaftoeftelt,

en

daar by noch naader zou gevoeght worden; zooverre, dat in 't toeko-
mende daar door alle klaghten

, die by veele matroozen niet zonder
reden, tegens verfcheide Kapiteinen werden ingebraght, zouden moeten
ophouden: en dat bovendien ook de vloot eenige ververfching zoutoe-
geyoert werden

,
om de matroozen en foldaaten by allemoogelykein*

delen te verquikken
, en in goede gezondtheit te behouden. In voege ^

de Heeren Gevolmaghtigden van den Staat, met hunne tegenwoordig^
op s Landts yloot ongelyk meer dienft deeden , dan veelln zich daar
uiterlyk konden inbeelden. Door hun wys beleidt werdt alomme op b

Mcnh At r
een gocde overeenkooming en eendraghtigheit befpeurt onder*

an deeze
ioorten van menfehen, tot verwondering toe. Men verwachtte en verhoop'

«Z£1T ™? dee
^
c 2Cet0ght »

onder 'tbeleidt van de Ruiter, diengroote*

«og, maa

"

r
Admiraal, getokt met den wyzen raadt van zoodaanige Gevolma^*

dïïlT r?
1

' ^g0^"^ groots voor 't vaderlandt , maar ten viel naar die ge-

• lenepte hoope niet uit
: want d'ingebeelde of verwachte voorfpoedtW

door de menfehelyke wysheit en voorzichtigheit alleen niet worden^'

khSn"*
dewylde ZC

f
g

,

en Van G°dt moet afda^n: en gelykdecoddely-
gaSde fe beftienng daagelyks in alle gelegentheit oogenfchynTyk en handt»**"
goddeiykc lyk worde befpeurt

, zoo kan men de zelve in en IJuur^A
K3E' «*WJ op eenbyzondere wyze gewaarwo de„^
wy'»"- dar ook ^ Fn ,

c dan °nwederfpreekc yk volg"
1 '

1*
1tt

geno
,

omen
,

bcfluiten geenfins voor dienftig oft voor 6to*f

Llvëfl£ g '
S

• H*tl dC fchaadclyW>eit of voorzich igheit van *

de zaakezelve, end'omftandigheden, diezich, tentydevan Wffvan zoodaamge befluiten
, openbaaren

, waarop alstoen noodezaak^
moft worden gez.en. Doch laat ons voortgaan wr het v rhaa va"*f
2e zeetoght, en de verfcheide toevallen, 3ie 's Landts vloot ia^
ve was onderworpen en 'tgeen vantydt tot tydt daar ontrent
dernoomen. Het ooghmerk der Heeren Staaten in 't uitzenden van *
vloote kanmen z.en u.t het volgende befluit, dendertighftenvanM'

aS '

voor de Ruiters aankomfte , gcnoomen.
Istervergaadermgenochmaahvoortgebraghthet advys van de ti'

e'

ren Gecommtteerden uit de retfeilive Koüegien ter Admiraaliteit
formeert alhier m den Haage den vyfentvmtighjlen deezer , t««L
doening van haare Hoog. Moog. refilutie van den achtienden der 0*%
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mandt, makende onder anderen 'temployvan 's Landt s vloote, waar
op gedelibêreert zynde, Bebben haar Hoog. Moog. verklaart

,
gelyk de

zelve verklaaren mitsdeezen
, haar voomaamjte oogmerk ontrent het

üatiftaandeemploy van de voorfchreeve vloote te beftaan in de twee na-
volgende punten. Eerftelyk, dat de vloote van den L. Admiraalde Rui-
ter, d'Ooftmdifcheretourfcheepen

, en andere koopvaardyfcheepen deezcr
Landen

, uit de Noordt verwacht werdende , alhier behouden moogen
tnkoomcn: enten tweeden, dat de Engelfche vloote , die haar in' t voor-
Jchreeve vaarwater zoude moogen bevinden, zoo ten zeiven einde, als
tot afbreuk van den vyandt , onder Godes zeegen mooge worden gerui-
veert, of uit der zeegeflaagen. En ü dienvolgende goedt'gevonden ,

'

'dat

t&enevoorfchreevenüaandeHeeren haareHocg. Moog. Gedeputeerden
Gevolmachtigden in de vloote zal dienen voor generdale inflrutlie ,

tot aanwyzing van de intentie en 't oogmerk van haar Hoog. Moog. bly-
Vewe aan der zeiver conduite en difpofitie , om tot uitwerking van dien

,

€n vaders op alle voorkoomende gelegentheden , zoodanig te refolveren ,

en te doen
, als zy luiden , naar de occurrentien , en de ontfange kondtfehap-

Pen> ten meeften dienftevan den Lande , en tot meeften afbreuk van den
Vyandt

, zullen bevinden te behooren.

Accordeert met het voorfchreeven Regifter.

J. SPRONSSER
Om het eerfte lidt van dit befluit , en den laft daar in begreepen , te

Voldoen , werden al den zeventienden van Auguftus verfcheide galjoots

Uit de vloot uitgezonden , teneinde dat ze d'Ooftindifche fcheepen, en
andre koopvaarders , uit de Noordt verwacht wordende , zouden opzoe-
ken : hun beveelende den koers te neemen over het Doggers Zandt

,

naaft aan de kuft van Engelandt
, op dertien of veertien vadem , naar

Bergen in Noorweegen : en onderweegen , ofaldaar , d'Ooftindifche fchee-
pen, ofandere fcheepen, hier te lande t'huis hoorende , vindende of ont-
moetende, hun bekent te maaken , dat men van meening was met
Undts vloot den zeiven koers te neemen, cn voorts de Schotfche kuft

xv

aalt re zeilen, om zoo eindelyk over te fteeken naar Bergen in Noor-

Se?^"'
Cn devoorzeicie ^hecpen af te haaien, en naar 'tvaderlandt tc

Qaïï'
Cn : *1Un waar*chouwende dat de jongfte tydingen medebraghten

,

had
En8e^che vloot zich noch den eerften van Auguftus ontrent Bergen

^ ,
,°nthouden. Aan andre Galjootfchippers werdt belaft , dat ze, de ge-

ntri
^°föndifche fcheepen te Bergen niet vindende , zonder tydtver-

°t> ?
Van daar zouden vertrekken, en tufTchen de Kimmen en Hitlandt

Vvorcf

2e^vc fc^eePen kruiflèn, tot half September toe: en, hen gewaar

aan
e
ij * de voorfchreeve bekentmaaking en waarfchouwing doen : ook

genen
° ^hcepen deezer Landen , die ze in dat vaarwater zouden beje-

Opp
er

'i

e Gevolmaghtigden , de L. Admiraal de Ruiter , en d andre

^EWlf°i '
verftonden

'
dat de vloot over ncc Doggers Zandt naar

d '

Engelf 1

en Schotfche kuft zou loopen : want men verwachtte dat

gelaiSTS
1

?
vloot, door eenig gebrek genoodtzaakt wordende naar En-

leiden,
bek

Cn ' °f d'Ooftindifche fcheepen , daar ze meeft op toe-

de
gemeld i°

men hebbende
,
ongetwyffelt , naar gewoonte ,

dicht langs

Dit befluit
Uft *ou houden

»
en by &cvolS >s Landts vloot ontn

?
octcn "

lukte
niet

nde dan °P voorzichtige inzichten ,
maar de toeleg ge-

Schotfrk.
:

,
uit oorzaake dat de windt , weinig opkoelende ,

en van de
tc^uft afwaaijende , de Nederlandtfche vloote niet toeliet de

Fffx zei-

166f.
Refolaue"

der Hccren

Staatca Ge-
neraal ,

raaketide

't employ

van 's Lar.dj

vloot, en

dienende

tot een ge-

nerale in-

ftrudic

voor de Ge-
volmagh-
tigden op dt
vloot.

Galjoots

uit devlooc

gezonden

,

om d'Ooft-

indifche

fcheepen cn
andere

koopvaar-

ders op te

zoeken , cn
van de

komfte van

's Landts

vloot ken-

nis tc ge-

ven.

1 7 Aug.

Befluit op
den koers

der vloot.
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Veertien

fcheepen

vermifl »en

aangehou-

den.

Verzuim

4ix HET LEVEN VAN DEN
1665. zelve naar wenfch te konnen naaderen: invoegen dat d'Engelfche vloot

daar door gelegentheit bequam om dicht langiis de gemelde kuft ,
bui-

ten 't gezicht der Hollandtfclie vloot, haare havens, zonder eenige ont-

moeting, te bezeilen. Sedert den achtienden 'savondts hadt men inde

vloot alle vlyt aangewendt om Noordtnoordtweft over 't Zandt te zei-

len. Den negentienden werden 's morgens wel veertien zeilen van de

vloot vermift
, die ontrent vier mylen te rugh moft loopen eer zy die

°P
i

g"«cht ' vonc*en
- Dit was ten deele veroorzaakt uit onachtzaamheit ,

ten deele

Zie Attz,e~ overmits eenige koopvaardyfeheepen , zich by de vloot bevindende, een

maxtr. verkeerden koers hadden gezet, en s nachts een vuur opgefteeken, ('t welk

niet dan by de L. Admiraalen van d'esquadres moght gefchieden) waar

door verfcheide fcheepen waaren verleidt. Korts daarna f
werden vier

Zwéedtfchc
ZweedtfchefcheePen reer, en yzer geladen , uit de Sont koo;

fcheepen mende ,
aangehaalt , en naar Texel opgezonden : drie door den Kapi-

tein Niedek , en een door den Kapitein Boos. Maar federt verftondt men,

met misnoegen , dat Niedek twee van die fcheepen , de Zweedtfche fchip'

pers daar ariichtende
, yder met een Nederlandtfche Loots

, van de vloot

hadt laaten affteeken: niet tegenftaande hy
, volgens zyne ordre, die

S" Niedek. fcheepen , ten minfte met twee derde deelen van zyn volk, moft bezet

hebben , en dat hy wederom
, by overzetting , met ander volk uit de

vloot zou worden voorzien. Hy zeide tot zyne verfchooning , dat het »

zoo haalt hy laft hadt ontfangen van de voorfchreeve fcheepen naarTeJ^J

op te zenden , zoo hardt begoft te koelen , dat het hem onmoogely*

was volk in de gemelde fcheepen over te zetten. Doch hy werdt niet'

temin by den Scheepskrygsraadt , om dat verzuim, in de boete vat*

aan"chaa!-

e
honderdt ryksdaalders verweezen. Sedert zyn noch verfcheide fcheepe11

de fcheepen van onzydige volken door de buitenwachten aangehaalt , en de SchipPefS

aan boordt gebraght, doch men liet ze, geen reden vindende om ze aai»

te houden, weervaaren. Een Franfch fcheepken , genoemt het Schilt V3 *1

Vrankryk
, door een Engelfch Fregat genoomen , werdt ontjaagt

cil

vry gegeven
: doch men nam een fcliriftelyke verklaaring van den Schip'

per, Abraham Kokquet , meldende hoe men hem hadt verloft enoflt'

flaagen
;
op dat hunne Hoog. Moog. daar door aan den Gezant va»

Vrankryk den Graave van Eftrades , en door den zeiven aan den Ko-
ning

,
moghtcn vertoonen

, op wat wyze , en met wat onderfcheit , ^
onderdaanen van d'Engelfchen en van den Ncdcrlandtfchen Staat we''

den gehandelt. Men vernam nu daagelyks wat onvoorzichtigheit zom»11
'

geKapiteinen, ofhunne Stuurluiden, in 't zeilen pleegden, waar door#
elkanders fcheepen befchaadigden. Hier door moft m?n een Zeeuwf<*

en

Brander naar Texel opzenden. Ook heelt de Krygsraadt zeeker Kapi-

tein, en een Kommandeur van een Brander , die eikanderen merker
hadden befchaadight

, elk verweezen in de boete van vyftig gulden. ^
eenentwmtighften der maandt werdt by de Heeren Gevolmaghtig^;
enden Krygsraadt, de volgende ordre , door den L. Admiraal
beraamt

,
geleezen

, goedtgevonden , en vaft geftelt ,/

lnftruflte -voor den Viceadmïraal Aart van Nes , waar naar ty
zyn byhebbende geordonneert appart esquadre zal ageren &°®Zr

„ neer wy by den vyandt zullen koomen , en de L. Admiraal de

t gevaT'
Zal 00rdeelen

>
lcead™raal van Nes met zyne byhebbende^

van ge- 'sLands fcheepen fujjifant genoeg zal zyn , om d'onze , dieW
Stkhten

vochten™°rden ,
met alle zorgvuldigheït te Jècondeeren en by teftaa»- ,^

*
1 au1%

' Dan zalde SchoutbynachtStachouwer zich altydt welgereedt ^

Een
Franfch

lchee^ken
den Engel-
fchenont-

jaaghten
vry gegc-

Ordre re-

gens her on-

voorzichrig

zeilen.

Berichr-

fchrifr daar

zich 'res-

quadre van
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om denViceadmiraal van Nes wel te volgen , en wat verfcheïden in te 1665*.

breeken , daar hy ziet den meeften dienft van den Lande te konnen be-

vorderen: doch altydt zoo veelden loefvan den vyandt zien te houden

als 'tmoogelykzal zyn, ten waare dat eengedeelte van 9s Latidtsfchee-

f>m in het midden van den vyandt fterk wierden bevochten , dan zal de

Viceadmiraal en Schoutbynacht welpajfen of de feinen van den L. Ad-
miraal de Ruiter , die hy zaldoen wanneer hy zaloordeelenraadtzaam
te zyn , dat de voorzeide Viceadmiraal van Nes en Schoutbynacht

Stachouwer met alle vigeur \ en naarftigheit by de meejl bevochtenen i%racht<

zal in breeken.

Eerftelyk, indien de L. Admiraal de Ruiter zal'goedtvinden ,
dat de

Viceadmiraal van Nes met zyne zes byhebbende 's Landts fcheepenzal
in den vyandt inbreeken , dan zal hy L. Admiraal een "Delffcbe witte

geus, met een zwarte ftreep in het midde , aan zyn kruisfteng laaten

waaijen, en dan zalde Viceadmiraal van Nes met alle zorgvuldigheit

den geenen die van der Staaten zyde meeft bevochten wordt ,
met aUe

vigeur en couragie byftandt doen en te hulp koomen % , als een liefheb-

bendt dienaar van het lieve vaderlandt fihuldig zal zyn te doen ,
en

zal tot zyne byhebbende feconden hebben deeze naavolgendeperfoonen.

De ViceadmiraalvanNes. — 'tfchip Rotterdam.

Chriftiaan Eldertsz. — —
Jan Krook. — *—

DavidVlug. — —
.

Thomas Fabricius. '

Otto van Treslong. — —
Willem van Bergen. — —
Kornelis Klopper.

Uitrecht.

Jephta.

'T wapen van Nafïau»

Jaarsveldt.

Gouda.
Popkensburg.

Een Brander.

Ten tweeden , zal de Schoutbynacht Stachouwer welletten op hetfein

dat de L. Admiraal de Ruiter zal doen , wanneer hy zal oordeelen ,

dat hy Schoutbynacht den Viceadmiraal van Nes zal volgen , om tefe-

condeeren die meeft bevochten worden , en dat ontrent denViceadmiraal

Voornoemt
, doch zoo naa als hy Schoutbynacht zal oordeelen den mee-

ften dienft aan den Lande te konnen doen : en zalhy L. Admiraal tot zyn
fon dan doen een wimpel onder de Delffche geus van de krutsftenge ,

'Waar op dan de Schoutbynacht , voornoemt , met alle vigeur , en naar-
ftigheit

, den Viceadmiraal van Nes , en die geenen die meeft bevochten

gorden
, zalfecondeeren , als een liefhebbendt dienaar van

y

t lieve va-
derlandt zal toeftaan , zonder daar van te blyven ingebreeke , en zal tot

zyne byhebbende Kafiteinen hebben de volgende.

£
e Schoutbynacht Stachouwer. — D'Endraght.

^*nelisdeBoer.
Adnaan van Veen.
Ba,

Adr:
f
ent Hals. - -
iaan Houttuin. —

febBoom.
2>,

de

zwaLn' Admiraal de Ruiter zal wel letten op den geenen die aller-

zaloiï^rdt bevochten , dien hy L. Admiraal met alle naatftfeit

deZaJre«> of doen oppafen, e/dte dan fecondeeren ,
sis

'

Rebben

L T/Jars
** vriendei van >t lieve vaderlandt ,

en **fn h de*

V^SZ! 4'9** mv°bend8 geinen tot zyne feconden werden

Ff£ 3
L.Admi-

Gelderlandt.

Afperen.

'T waapen van Leiden.

'T waapen van Medenblik.

Ylft.

Een Brander.
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166$. L. Admiraal de Ruiter. — —

Pieter Salomonsz. — —
Simon Blok- — —
Jan van Amftel. — —
Jan de Haan. — —
Henrik Gotskens — —
Evert van Gelder. — —

.

Frans van Niedek. — —

.

Henrik Haakroo. — ~
Jan van Braakel. — —

VAN DEN
Delflandt.

Kampen.
Vliiïingen.

De Vryheit.

Stadten Landen.

De Vreede.

De Gelderfche Ruiter.

Den Briel.

Vollenhove.

Een Brander.

Aftum in Hfchip "Delflandt, zeilende tujfchen het Texel en 't Zandt,

den xxj Augujït mdc lxv.

R. H Ü I G E N S. vr.

Ter ordonnantie van de Heeren haare Hoog. Moog. Gedeputeerden **

Gevolmaghtigden in 'sLandts vloote.

j. spronsseN.

ftdEtSe
wer(k beflooten al &cn Kapitcinen aan te zeggen , dat ,

of 'tge
*

gcfchwvc
6
beurde dat iemant door Engelfchen moght verovert worden ,

hy dan

«"^ruktc alle de papieren , zoo gefchreeve als gedrukte ofdres , in tydts over boordt

zccïcVc"- zou vverpen , en met loodt of andere zwaarte laaten zinken. Daar bene-

pen vens werdt goedtgevonden , dat de zee- en landtfoldaaten , uit hunne vrVc

wil allerhande fcheepswerk doende , zoo veel loon zouden trekken

Om op dc
^e niatroozen , naar gelang van hunne gedaane dienden. Men fteld*

Swdic orc^rc ^at eeniëc perfoonen, met galjoots , zouden acht geven op

5uM$c°
f
degeenendie zich, in gevalle van gevecht, wel of quaalyk zouden quf
ten , om daar verflag van te doen

, volgens de Nadere ordre , by hunne

Hoog, Moog. vaftgeftelt. Daarna werdt bevoolen , dat men , in 't beg
irl

van 't gevecht eenige Engelfche fcheepen veroverende , zonder tydtvef
'

lies het volk daar af zou lichten , en de fcheepen op verfcheide plaat
'

zen in den brandt fteeken , ten welken einde men eenige teerkranS
'

fen, zwavel, harpuis , teertonnen, en ander brandttuis gereedt^U
houden, om inzulken gevalle daatelyk gebruikt te worden Voorts
goedtgevonden, dat de jachten, galjoots, en ander kleen vaartuig, feen floep van een vyandtlyken brander zouden vernielen, inden ffo^^Beloomng fchleten , of Y00r dc„ hande[ onbruikbaar maak ^TVOCK dt^f

Zouden
onyten
achttcge-
ven :

Om de
vyandclyke
fcheepen

,

die men
moght ver-

overen , in

brandt te

fteeken.

jachten en zendt gulden tot loon zouden ontfangen : en dat ze een brander ze]

galjoot,, vernielende
, zes duizendt gulden zouden genieten. Men beval ook ,

&
al de Kapiteinen zouden onderzoeken

, wat Schippers
,

Stuurlui^

'

Lootfen, en andere bequaame perfoonen, zy in hunne fcheepen mog
n'

ten hebben
, op de kuft van Engelandt ervaaren : en voornaamcndX*

in en ontrent Duins, in 't Koningks Diep , Solsbaay, Harwits, en
„

• banken van Jarmuiden. Met ftilte
, zeilen en laveeren , quam de ^°ot °/

den vyfentwintighften der maandt op de hooghte van achtenvy**
den ,

ontrent twintig mylen beooften van Boekkcncsfe. Dien zeiven

ï.reegen de Hollandtfche buitenwachten jacht op twee Engelfch^ 1^" '

of advysjaebten van d'Engelfche vloote, die eindelyk door den Kap**

JSSÈT Jan M lttllys700n
werden ingezeilt, en genoomen. Deeze hieldt rnf

n 1

ftngeno- de Hollandtfche vloot om ze op kundtfehap te zenden. D'Engelf^'
mcn

- op die kitfen gevangen, verhaalden
, dat hunne vloot , flerk tzeve*

1 *

fcheepen, ettelyke daagen opdekuften van Noorweegen hadt g
ekrU

^-
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hoopende d'Ooftindifchc fcheepen aan te treffen: doch dat ze eindelyk lÖiSf.
den achtienden der maandt naar Hitlandt was geloopen , in zeekere baay ,

T
yf"%

Breefondt genoemt. Ook zeiden ze, dat d'Engelfchen eenesquadre van'üchc"
twintig fcheepen, onder Kapitein Thomas Tiddyman, op de kuft van^00tc -

Noorweegen hadden gelaaten , en den drieëntwintighften s morgens weer
uit Hitlandt waaren in zee gefteeken. Een Hamburger fchoet braght
gelyke tyding: daar noch byvoegende, in Hitlandt te' hebben verftaan,
aat d'Engelfchen veele zieken in hunne fcheepen hadden , en daar onder
eenigen befmet met den rooden loop. Ook hadden de Hollandtfche brandt-
vvachten een Engelfch oorlogsfchip van de witte vlagge in 't gezicht ge-
adt: zoo dat de Hollandtfche vloot den vier- en vyfentwintigliften zeer DcHoi-

ndtfchccil

E'igelfche

icht by d'Engelfche was geweeft , even buiten elkanders gezicht : zon- ^ coer te weeten of de Hollanders beooften of beweften van hunne vyanden vióoL
waaren verbygezeilt

, en of d'Engelfche vloot haar koers naar Engelandt^Xcn .

1 Bergen hadt gezet. Hier op werdt by de Heeren Gevolmaghtigden ,

cn '

de Kuiter, en d'andere Opperhoofden beflooten , dat men met alle fpoedt
naar Bergen zou zeilen , op hoope van d'Engelfchen daar t'ontmoeten.
Ook werdt te deezer tydt in de vloot grootemoedt, om de vyanden on-

f^c

r

nbc"

der d'oogen te zien, befpeurt: niet alleen by den L. Admiraal de Ruiter
Cn d'Oppe^oofden , maar ook by alle de Kapiteinen en matroozen. Men

j l

lo

J

k
^
oc"

toonde zich ook wel vernoeght , en fchiep een zonderling welgevallen d^oK-
111 d'ordres , die daagelyks by de Heeren Gevolmaghtigden

, met ken- fchc vIo0C -

nis, overleg en goedtvinden van d'Opperbevelhebberen der vloote , wer-
den uitgegeven. Den negenentwintigften van Auguftus quam de vloot De HoI~

op de kuft van Noorweegen, by 't landt van Bergen. Hier verftonden de vTolfkLt
Gevolmaghtigden en de Ruiter , door eenige galjoots , en Noorluiden , dat voor '

l ,and

d'Engelfchen
,
onder 't gebiedt van Thomas Tiddyman , met veertien Ko- UnSF

nings fcheepen
,
drie branders en vier kitfen, de tien Ooftindifche fchee- wee

:
en -

pen, en andre Nederlandtfche koopvaarders , die daar binnen de haa- mc^;c
ven waaren geloopen , den twaalfden der maandt vyandtlyk hadden indcvlo°t

aangetaft
: maar zoo dappren tegenweer gevonden , dat ze , naa

j^rd half uur ftrydens , hun ankers moften kappen , en met groot ver- ^rEagcJr

Sta^lVi l

A
V°ege

a
a

>

niCt aUcen d
'

£ "gelfche vloot op de^Xdi-
uoaciie kuit hadt gemift t ontmoeten , maar ook te laat voor Bergen fchefchee-

jjptt
, om Tiddyman aan te treffen. Korts daarna ontfingcn de Heeren Srekoo"-

0"

heb!
maêntigden een' brief van den Heer Pieter de Bitter , Opperbevel- valrdeXin

daa A
0o^md ĉne fcheepen , hun te kennen gevende , dat zich ™n

h

£I
c"

n

dep^
2aa^en

' federt het gevecht met d'Engelfchen, wonderlyk op-

1

a
£«"£-

n '

Volk^
: dat de Heer KlauS van Aleveldt

'
Generaal over 't Deenfch krygs- J^™'

amh
lt

\

^oorvvee
gen » en de Heer Kafpar vanCicignon, Heer tot Over- DcDcen-

aano
Gouverneur van de ftadt en 'tSlot van Bergen, hun hadden ^SS-"

dietja
Z^t

» dat men , indien men wilde dat ze in den goedenyver en ten
, om

hun de T*
^ te&ens d'Engelfchen te befchermen , zouden volherden,

tc befcher-

Welkt
me van donderdtduizendt ryksdaalders moft verjehajfen ,

men
, hon-

nen j een belooning Dan hun , en d andere Bevelhebbers ,
zou die-

zcrcj t

met hun
^

' dat geldt ontfangende , de vryheït der haaven te beter
, daalders.

Verdeedf
,
°edt en bloedt daar by of te zetten, tegens allegeweldt zouden

fchen$tf
H: daar by voegende, dat ze, uitliefde tot den Nederlands

fchen
(lecft ' met hun rondt en openhertig wilden gaan : dat d'Engel-

beeter Vo
tflJüee

°f drie mylen van Bergen waaren ,
van wienze wel

als Zich
baarden konden bedingen : en dat ze dit by hunnen Koning,
°n&ydig houdende , wel konden verantwoorden : dat men htm

eifch
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\665.eifch in 'tkort mofl inwilligen, ofdat zy H welwijlen te vinden, en hen

in twee daagen tydts wel tot nader bedenken zouden brengen. Dus ver-

zochten ze met dreigen. Hun was geantwoorde , dat men tot het geven

van zoo veel geldts niet gemaghtight was , dat het geeven van zoo-

tïl?»

ficU
~ °^aanige belooning den Staat raakte : dat geen bezondere luiden f

uaar
$eren

'

iet in vermoghten te doen. Hier mede hadden ze de zaak fleepende ge-

houden. Doch zy hadden hun aireede drieduizendt ryksdaalders aan-

getelt, en waaren nochbeezigom acht of tienduizendt uit de Spaanlcn-

vaarders op te brengen, 't welk gebruikt werdt tot verfterking van'tka-

iS
e

van

K°r
rïee* » daar men met vee^ vo^ aan arDeidde. De Heeren Gevolmagu-

Gcnt wordt tigden hadden , voor 'tontfangen van dat bericht , den L.Kornel Wil^j™1

Gouverneur
van ^ent aan £*en Gouverneur van Bergen

,
met een brief vandanK-

vanB^rgcT zegging , voor de berging en verdeediging der Nederlandtfche fcheepen»

gezonden, daar in de haaven leggende , afgezonden: met verzoek van zyne verde-

re hulpe ; ten einde dat de voorfchreeve fcheepen op het Ipoedigh^

moghten uitkoomen, en zich by sLandts vloot begeven. Ook was^n

L. Kornei belaft , naar bevinding van de gelegentheit der zaake ,
"cn

gemelden Gouverneur ook uit den naame van hunne Hoog. Moog. mofl
*

deling met een beleefde aanfpraak te bedanken. Men hadt, eenige daa-

"Vlyt aan- gen geleeden , verfcheide galjoots naar Bergen gezonden , met fchriftelf

gewende
fce ordre , waar by den Schipperen van alle de fcheepen, in Nederland

fcheepen, t'huis hoorende , uit den naame van hunne Hoog. Moog. werdt belal

»

binden Ber- zich op 'tfpoedighfte klaar te maaken , en op d'aankomft van de vloot zie

Se^nfue
1

zonder tydtverzuim daar byte vervoegen: en zoo haaft als men ^^.g
preiien. jn 't gezicht kreeg waaren noch eenige vaartuigen afgevaardight ,

orn

^eilwm" zelve Schippers van de komft der vloote te waarfchouwen ,
metlaft 0

4*3. ftraks uittekoomen. Bovendien hebben de Heeren Gevolrnagna8

den ( oordeelende dat de fpoedt en fnelheit een der voornaamfte p

ten was, die hun, tot bereiking van 't oogmerk hunner Hooghmooge

De Zee- heeden, Honden in achtte neemen) den perfoon van Simon WillemsZ00
.

11 '

waiemTz"
een der zccraa<^en die men hun hadt toegevoeght , op den negenentW

,n
'

werd
C

t ook tighften noch derwaart gezonden , met laft om alle de Nederland

geSe"
fcheePen in der y 1 uit te preflen. Doch dewyl het Liet van Bergen ,

^
x 9 Aug'. men door moft, eng en lang, en de windt hun tegen was ,

werden^
eenige daagen opgehouden. Ontrent deezen tydt zyntwee fcheepen

Ooftindifche Kompagnie , en ettelyke Moskovysvaarders , die zich t0

noch toe by de vloot hadden gehouden , van haar afgefcheiden ,

eI1IllC

0
liet ze door de Kapiteinen Bronfer

, Jan Matthyszoon , Henrik Haa^
en AdriaanTeeding Berkhout, tot benoorden 't landt van Stadt en W
landt geleiden : den gemelden Kapiteinen beveelende , tot den eefL

c
-

van September by henteblyven, en dan te rugtekeeren, zich voor

gen by de vloot te voegen, of die, indien ze vertrokken was,

d*
ri

Heef Sen '
De Heeren Gevolmaghtigden op 'sLandts vloot fchreeven

dcBmcr. aan den Opperbevelhebber der Ooftindifche fcheepen de Bitter,
da '

jicAg. met zyne fcheepen zich zoude haaften, om, met al d'andere koop
v

^a

ders , zee te kiezen
: vertrouwende dat men hun t'uitkoomen

niet ^
beletten: en hem meteenc verzeekerende , dat men, het tegendeel , ^
ven vermoeden , verneemende , hem met de zeemaght , die mcn

r /{l
de

hadt , alle hulp en byftandt zou trachten toe te brengen. Maar ^
e
^\-

komft der vloote hadt menden cifchder honderdtduizendt ry*s ^
ders laaten vallen, zonder daar meer van te reppen : en

'

tver
êf
ige'

fcheepen werdt toegedaan. Doch men weigerde eenenveertig ^u jj^jts

,
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Huts

rdcn te
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fchuts, cn daar onder tweiedie zesendertig, en twee die achtien pondt
yzers fchooten

, (d'andere waaren meeft twaalf- en achtponders) die de Ne-
yf^

P"

derlanders, ten tyde van 't gevecht met d'Engelfchen , uit d'Ooftindi- (tul

fche en andere fcheepen aanlandt, en op hetkafteel, hadden gebraght ,^den
te laaten volgen : voorgevende dat zy 'tvannooden hadden om zich te- Bcrgenaaü-

gens d'Engelfchen te verdeedigen. De Heeren Gevolmaghtigdcn op ge^udcn.

sLandts vloot gaven met hunne brieven aan de Heeren Aleveldt en
Citignon te kennen , dat hun dat aanhouden vremdtvoorquam : met
ernftig verzoek, dat men 't gefchut aan d'eigenaars , zonder uitftel , zou
laaten volgen. Hier toe lieten ze ook door den L. Kornel van Gent met
veele redenen mondeling aanhouden , maar vergeefs. Men gaf tot ant-

woordt, dat veel van hun gefchut inden ftrydtwas ftukken gefprongen

;

°f gefchooten
, en dat ze dienvolgens de ftukken* die hun de Nederlan-

ders hadden seleent , van nooden hadden , en zoo lang moften houden >

[ot dat men hun uit Denemarken met ander gefchut hadt verzien. Men
nadt uit den mondt van eenige landtluiden verftaan , dat zich een En-
gelfch oorlogfchip tuflchen de zee en de ftadt Bergen ineen engte, ge-

.

*j°emt Bok op raa , onthieldt, en de doorvaart belette.. Hier op werdt pei

er

na
c

ar

cc*

de Schoutbynacht de Liefde , met de Kapiteinen Blok , Adelaar , en Ver- Bok oP raa

fchuur, derwaart gezonden , om dat fchip te veroveren: doch t was drie *c™j™*

daagen voor hunne komft vertrokken. Midlerwyl weirdt de vloot , federt De vloot

dendertigftender maandt, door deftyve Weftelyke winden
, die aldaar

^ordt
recht op het landt waaijen, genoodtzaakt af en aan te houden, om bui-

ten 't gevaar van den wal te blyven, en raakte wel dertig mylen Noorde-

lyker dan de plaats daar men beftemt hadt de fcheepen uit Bergen

te wachten. Doch den derden van September, de Windt uit den Noor- Komt

den en Noordtooften fchietende en doorkoelende
, quam de vloot den

hS^ghre*

10

vierden weer ter beftemde plaatze , tuflchen het Zuider gat , Kruisfioerdt van Bergen»

Renoemt , en 't Noorder gat, Jeltefioerdt , daar de groote fcheepen gemeen- * Seftm

tyk uitloopen. Men zondt op den derden zes oorlogfcheepen , te wee- kloot-
ten den Schoutbynacht Stachouwer , en de Kapiteinen Haazeveldt

,

k^}"
1
*11

Bruin
, Vollenhoove en Vinkelbos , naar den Orefondt , met laft van daarWt ge-

eenige koopvaarders af te haaien , naadien men zekere tyding hadt dat
zon
^

n*

Vler Engelfche fcheepen derwaart waaren gezeik. Door de fterke Wefte-
3

'

yke winden , ftraks gemeldt , kónden d'Ooftindifche en andere fchee-
Pen

> die te Bergen laagen, geen zee kiezen. Zy waaren den tweeden McntracHt

d
atl de maandt, toen de windt wat Zuidelyk fchoot , van voor Bergenon-^^l"

^
r zeil gegaan , met meening om het Noorder gat , Jeltefioerdt, uit te dcrefchee-

^°ornen
; maar de windt daar op Noordt en Noordtooft loopende , mo- {jïj^

j ? 2e ontrent een myl van zee ten anker koomen. Den volgenden dagh

licl
'
e> ^ewyl ^e wmck nocn Noordtooft woey, hunne ankers ge-

de kV
en Waaren we^r inwaart geloopen , met voorneemcn om binnen

ken
1

»P
et* door te zeilen , en alzoo het Zuider gat , Kruisfioerdt, uitteraa-

gelfch ^cn°utDynacht de Liefde , met zyne vier fcheepen ,
het En-

v°epd
°0t*°gfchip daar hy op uitgezonden was ,

gemift hebbendé

,

*elve , P* • tuflchen de klippen , by d'Ooftindifche fcheepen. Een der

kende
let Slot van Hooningen eenoemt , was daar, grondt geraakt heb- Negen.

Simon wm
1 n°ch drie Straatsvaarders blyven leggen ,

en de Zeeraadt Q*g*

°m'tin V ms^oon hadt zich op dat fchip begeven ,
en dee alle vlyt pencnvcclc

pen m<5
e
^brengen. Den vierden raakten negen Ooffindifche fchce-^*»-

Zuiden ! °,ntrent vyftig andere koopvaarders, in zee :
maar zy dreven be- mcn b

y dc

y 5? guiten 't gezicht der vioote inftiltetot denzeften, toenquaa- ^ot
lII-Boek. Ggg nien

F '
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1665*. men ze eerft onder de vlagge. Toen werdt de Schoutbynacht de Liefde»

De Liefde n0ch voorden avondr , met de Kapiteinen Simon Blok , Jan Adelaar»

Pieter Karilèboom , Kornelis Thomaszoon , en Engel Janszoon ,
naar

Breezondt , acht mylen benoorden Stadt , gezonden ; om twee Ooftin-

difche fcheepen, ('teene genoemt Niewenhooven en 'tander den Oye-

vaar) en noch eenige andere koopvaarders, die men verftondt dat daar,

en daar ontrent , waaren ingevallen , afte haaien : met zich voerende

drie fluitfeheepen
,
om, des noodts, de goederen van 't fchip denOye-

vaar , 't welk roerloos was , en met een kabeltou , dat achter uit fleeote

,

werdt beftierdt, daar in te laaden. Doch de gemelde twee Ooftindnehe

fcheepen , met noch eenige Weftindifch- en Spaanfchvaarders ,
zyn den

Schoutbynacht de Liefde den zevenden ontmoet, en quaamen den acht'

ften met hunnen geleider by de vloot. Ook waaren de vier oorlogfch
ee"

by de vloot, pen , die de fcheepen , naar Ooftindie en Moskovie willende , drie etmaa-

t 6 en 7 len Noodtwaart aan hadden gebraght , weer by de vloot gekoomen f-
^et

Ooftindifch fchip 't Slot van Hooningen , en drie Straatvaarders , Waarel1

al den vierden der maandt, voor de tweede maal, van voor Bergen °n
'

der zeil gegaan , maar naadien de windt niet ruim genoeg , en ook tc

flap was , werden ze genoodtzaakt hunne ankers weer tuflehen de

pen te laaten vallen. Doch de Heeren Gevolmaghtigden op 's Landt*

vloot tot den achtften vergeefs op hen gewacht hebbende ,
fchreeve

toen aan den Zeeraadt Simon Willemszoon, dat ze met genoegen
'

den verdaan de moeite die hy, ten dienft van 't Landt, aanwendde
1

^

het uitbrengen van het lefte Ooftindifch fchip het Slot van Hoonlfl
'

gen : doch dat men op deeze kuft , met zoo zwaare winden ,
en me

zoo groote en koftelyke vloot
, op het onzeeker wanneer het Slot ^

Hooningen by hen zou konnen worden gebraght , niet langer , tot 0

j

dienft van 't gemeen, kon vertoeven. Dat men hem derhalven lietWe?'

ten, dathy, indien 'tSlot van Hooningen op dien dagh niet by heJl *

zee kon koomen , zich met eenig vaartuig by hen zou vervoegen '•

wyl zy met de gantfche vloot zee zouden kiezen , en den koers
|iaaf

'tvaderlandt zetten. Hier op begaf hy zich, geen kans ziende om
'

c £
e'

melde fchip dien dagh uit te brengen , weer naar de vloot quam ^
zeiven daage aan 't boordt van den Heer de Ruiter, en deê verflagh^
zyne verrichting te Bergen, ontrent het uitpreiTen der fcheepen: &fby voegende, dat het Slot van Hooningen , en de Straatvaarders .

ó*

binnen de fchaaren , ontrent Bok op raa laagen , noch voor eerft nK

„„ de
konden uitkoomen. Men hadt , naa eenige beraadtftaaging met den t- A

£
vloot niet miraal de Ruiter, en d'andere Opperhoofden der vloote, goedt g

eVÖ

nScÈ den
, f
n beflootcn

. dat men niet langer op de kuft van Noorweege»f
kuft tebiy- verblyven, maar zonder uitftel naar 'tvaderlandt zeilen. Den K3?

1

jc

ZlkZTs O*"1?? van denKerkhove, voerende het fchip Rotterdam
,
(van*^,

naar 't va- Viceadmiraal van Nes op een ander fchip was overgegaan) werdt belV
fteiiïfen

dat^ '
nevens den Kapitein Jnkob Centen , met het fchip den H^lan

,

fi&

^Hin, op het Ooftindifch fchip 't Slot van Hooningen ,
endj*

iopyaarders
, die zich ontrent Bok op raa onthielden,

oï ^c

Sept.

De Zee-

raadt Simon
Willemsz.
wordt tc

rug ont-

booden.

% Sept.

Begeeft

zich weêr
naar de

loot.

8 Sept.

Menbe-
fl uit met

twee oor- fchenTliuin
ïogfchecpen of vier ko<

vL Hoo- daar op wegh waaren om by de vloot te koomen , zoude panen ,
^en

AZh

5re ach
behulP doendc

'
en r

,

en

f

Poedighfte naar 'tvaderlandt geleidende'- * ^
ter biyven!" dathy onder weege 'sLandts vloot zou opzoeken , en zich a^^e

Stc

e

n

pcn
' VervOCgen

'
ter Plaatzedaar die zou zyn aan te treffen: zullende ^Sn-

panen
cn

naarichting dienen , dat de vloot voor eerft haaren koers ZuidtW
el

^en .

*sep,. zuiden zou zetten , zooveel weêr en windt dat zouden toela^en
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Men verhoopte , dat de gemelde fcheepen zoo tydelyk buiten de klip- 166
pen zouden raakcn

, dat ze 's Landts vloot , die , vermits haar groot ge-

tal
,

en de byhebbende koopvaardyfcheepen ,
geen fpoedige voort-

gangh kon maaken, noch zouden achterhaalen. Datbefluit, van ten eer-

wen naar 't vaderlandt te zeilen
, was op gewichtige redenen gegrondt.

Twas buiten twyffel dat door langer verblyf op de Noordtfche kuft , l^*L
niet zulk een groot getal koftelyke fcheepen, veelmeer werdtgewaaght fluit op wjü
en in gevaar geftelt , ook zelfvoor d'Ooftindifche Kompagnie, dan döor^g^
t achterlaaten van dat eene Ooftindifch fchip en d'andre koopvaarders: bylSgen

want op die kuft (daar 'tzoo diep was, dat geen kabels tot den grondt l666 -

toe konden reiken
) liepen veele fcheepen , inzonderheit de zwaare Ooft- f'o.^

Jndifche fcheepen , en vooral het roerloos fchip de Oyevaar , dat van
koftelyke laading was , met een' Weftelyken ftorm groot gevaar van te

Vergaan. Ook ftonden by die donkere nachten , de windt dikwils uit en

j

11 fchietende
, zwaare rampen , door 't ftooten van 't eene fchip regens

het ander, in zoo groot een vloote met reden te bevreezen. Dan 't geen
de Heeren Gevolmaghtigden tot dat befluit meeft hadt bewoogen , wTas

dat de voornaamfte toeleg van hunne Hoog. Moog. , van d'Engelfche

vloot met deeze zeemaght te bevechten , door langer verblyf op die kuft

t'eenernaal verwaarlooft, of ten minften merkelyk verachtert zou wor-
den. Dees laatfte inzicht hadt alle andere daar tegens ftrvdende beden-

kingen by hen overwoogen : want zy hielden voor het hooftpunt van

'tooghmerk en voorneemen der Heeren Staatcn, dat de fmet en fmert

,

die den Staat door den leften zeeflagh was aangevreeven en overgekoo-

men, met een gelukkiger gevecht moght worden uitgewifcht, vergoedt,

of herftelt | . Men hadt % , met goedtvinden van den L. Admiraal de tCwf<.

Ruiter, en van d'andere Opperhoofden der vloote, beraamt, wat ordre^r

^
dat men in 't zeilen zou houden : naamentlyk, dat het esquadre van deii ordrr"

L. Admiraal de Ruiter zou voor uit zeilen : hetesquadre van den L. Ad- ™,™ itt

miraal Kornelis Evettsz. aan 'tftuurboort van den L. Admiraal de Ruiter
een weinig achterwaart; het esquadre van den L. Admiraal Tromp zou den *

aan bakboort , mede een weinig achterwaart , zeilen ; d'Ooftindifche en
andere koopvaardyfcheepen zouden zich daar achter vervoegen ; en'tes-
Suadre van den L. Admiraal Tjerk Hiddes de Vries zou de koopvaarders
Van achter befluiten, en d'achterhoede houden: in voege dat de gemel-
de Ooftindifche en andere koopvaardyfcheepen in 't midde , tufTchen de
Vler esquadres , zouden worden beflooten. Doch in gevalle van gevecht
gouden d'Ooftindifche en andere koopvaardyfcheepen zich uit het ge-

.

ran
g > en zoo veel loefwaart op begeven , als naar gelegentheit van de

P aats
, en van weer en windt , raadtzaam en doenlyk zou zyn. Men ftel-

^eook
verzaamelplaatzen , daar men elkandere, in gevalle dat de vloot

°or ftorm, mift , of andere ongelegentheir, moght verftrooit worden

,

V l

u trachten te vinden. Voor eerft zouden de verdwaalde fcheepen de Aanwy-

öaatV
daar7y zouden oordeelen dat die, naar beloop van weer en windt,

trefTe
s 2ou ncDDen ge ftelt »

opzoeken , en die niet konnende aan- ^Mt>^M

mende 1

*°udenze de voorfchreeve vloot voor het Texel zoeken: neetoor ftorm,

zou 1
ren koers doorgaans Zuidtwefttenzuiden , zoo veel de windt of andcr-

dem te,
a

rr
Cn

' en "achtende het Doggers Zandt ontrent opvyftienya-^^

voor d*
eeren: doch zy moften niet te veel vaart maaken ,

om met jcn
. zoU

*en v?n A
0t 0ntrent het Landt te koomen , en zoo in gevaar ,

ten aan- opzoeken,

vlootv
nvyandt, die daar moght onthouden, te vervallen. De

V00r Texel niet vindende , zouden ze de zelve daar inwachten
,
of

,

Ggg % ver-
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\66$. vernemende dat ze voorby was, haar volgen, en voor 't Goereefche gat

% Rende- opzoeken , daar d'algemeene verzaamelplaats \ zoude zyn. Naa 'tvaft-

DcHoi
^e^en van deeze ordre

»
den achtften der maandt , ging de vloot

,

(die

landtfchê ontrent zes mylen , Weftwaart van Bergen , in zee was) noch voor 't val-

viootgaac ien van den avondt , onder zeil , en ftelde haaren koers Zuidtweft aan.

't landt van Doch in de voornacht, tufTchen den achtften en negenden van Septem-

S" ber ' DCg° ft de windt uit den Noordtweftcn en Noordtwefttennoorden

8 sept. hardt op te koelen , en veranderde , geduurig toeneemende , den volgen
-

door K°n

dt ^en *n een'

gewe^^en en verfchrikkelyken ftorm. De L. Aami-

zwaare" raai de Ruiters fchip bleef deerde nacht , toen de ftorm opftak ,

ioo

r

'en

bc" kleen zeil dryven
A
; °P dat eenygelyk, en inzonderheit de fcheepen

,

&c

vcrCofdt. in zulk een onweer geen zeil konden voeren, by devlagh moghten bly-

1 9 sept. ven , en de vuuren in 't oogh houden. Maar den dagh f
aankoomende kon

hy, mits het hardt
,
deizig, en regenachtig weder , flechts weinig fchee-

pen in 't gezicht krygen : doch den Bevelhebber of Admiraal der Oon-

indifche vloot met het fchip Walcheren noch konnende beoogen ,
hieW*

hy zich geduurig byhem: dan toen men zagh dat het fchip Walcheren»

niettegenftaande den lichten dagh , by den windt bleef leggen , vond* &

P^RhSr Heer de Ruiter
> met deHeerenGevolmaghtigden, geraaden, (oml^

dcnitorm en eenige anderen met zynen voorgang te toonen hoe men reis moft v°r
'

houden.
dercn) het eenigen tydt met een huikende fok voor de windt te h*ien

loopen. Hy liet de vlag achter van de kampanje waaijen , tot een fee
'

ken dat men koers zou gaan. Maar toen niemant volgde , en dat het fchip

ft«ken

b

om
Walcheren nocn a^ Dy den windt bleefleggen , ftak de Ruiter , ziende &

d-achtcrbiy- °P dien dagu we* tacntig fcheepen van de vloot waarenverfteeken,
vcndcfchec- der by; om Walcheren en andere fcheepen in te wachten, dryvendei

wachten. detl haïdtften windt , die toen uit den Noordtnoordtweften fchoot, me

een zeil. Hy hadt toen noch van de Hoofden der vloote vier fcheepe

ontrent zich : te vveeren , de L. Admiraalen Kornelis Evertszoon
c

Tromp ; de Viceadmiraalen van Nes en Koenders , en den SchoutbynaC

Kornelis Evertszoon de Jonge. Dus dreef men den gantfehen n^1"'

^"achN en de ftorm bleef even fel uit den Noordtnoordtweften. Den volgen^
cnveertig morgen was 't weder even zwaar , en men kon niet meer dan onft* 1*
kheepen achtenveertig fcheepen rondtom de vlag tellen. Toen was de windt No**"
10 Sept, tenweften, en de L. Admiraal de Ruiter verftondt, dat men noodt^

11
'

dig moft draagende houden , en met dien feilen voordewindt en
'

den koers naar 'tvaderlandt ftellen. Hier over werdt met de Heeren <f'

£SÏÏ?
volrnaghtigden ftraksberaadtflaaght,enzynvoorfteltoegcftcmt. Hjf'

denitorm de dan ontrent ten negen uuren zyn' koers Zuidtzuidtweft aan, eïl 1

\e

witene
het V°°r de windt

'
met e

-
en hu*ende fok

, heenen loopen -

1

loopen. meer
;

naadien men meende, dat de koopvaarders , en de meefte ü°\

indifche fcheepen (daar men maar twee van kon zien) al verre V°0ÏM
waaren: ook was men beducht, dat hun , indien ze voor de ^°°c *

't Landt quaamen, daar wel eenig ongemak van d'Engelfchen mog^«
moeten. In dier voege liet het de Ruiter, dien d'Admiraal der 00^%.
fche fcheepen toen ook volgde , dien daghdoorftaan

,
tervvyl de \cti

noch even hardt uit den Noorden en Noordtvveften woey. Maar teg^

den avondt minderde hy zeil
, d'achterfte fcheepen inwachtende . -j

met de fok lenfende tot naa middernacht: toen werdt het fchoovc^
bygemaakt. Dit vreeflyk onweer hadt nu van den achtften 's aV°L,
tot den elfden September 's morgens, zooveel meer dan twee^
meeft uit den Noordtnoordtweften

, geduurt , en de Heeren Gevol? |ert
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tigden vonden zich, nevens den L. Admiraal de Ruiter, op een rank, 1665-.

en, in dat harde weder, zeer afvallig fchip ,
naamentlyk Delflandt ,

ge-

fcheept : doch zy toonden zich in deezen grooten noodt kloekhar-

tig : inzonderheit de Raadtpenfionaris de Wit , die geduurende den ftorm De Raad t-

mede hielp uitzien, en zeil, in 't allerhardtfte van 'tonweder, wel drie P^fi

d̂ É
uuren naa den anderen, in reegen en windt, en zeewaater , boven op wikerhdt'
het fchip ftondt: om, zoo veel doenlyk was door minderen of meerde- «nviyt in

ten van zeil, en 't zetten van den koers , naar gelegentheit , of naar
eu orm *

'tgeen men met het gezicht ontdekte, allé verdere verftrooijinge te hel-

pen voorkoomen. Den elfden dermaandt bevondt zich de L. Admiraal
de Ruiter, op den middagh, op de hooghte van vyfenvyftig graaden en DcRuiret

een half, en men wierp grondt op achtien of twintig vadem :
waar uit ™™™

tc

men afnam op de Noordtkandt van het Doggers Zandt tezyn. Hyhadt van'de

nu niet meer dan vyfofzesendertig oorlogfcheepen , twee branders, en

de tweeOoftindifche fcheepen, Walcheren en Brederode , met noch zes Dogf>crs

andere koopvaarders , onder zyne vlagge , tzaamen ontrent zesenveertig "^
feilen: doch men verhoopte, dewyl de windt ftilde , en 't weder meteen

Waare lucht handtzaam werdt, dat het getal der fcheepen meer en meer zou

aangroeijen. Zommigen meenden te dier tydt , dat eenige koopvaarders,

en moogelykook etlyke oorlogsfcheepen , voor uit waaren geloopen.

"Voorts werdt alle vlyt aangewendt, zoo met het verfpreiden der fchee-

pen die zich by een vonden, als door het uitzenden van al'tkleen vaar- viytaan

tuig dat men kon bekoomen, om de verftrooide fcheepen by de vlagge pw«dt^

te verzaamelen. 'T was , hieldt men , te dier tydt een groot ongeluk dooide

voor de vloot , dat veele fcheepen , in dat harde weder , aan den windt ^g*" h?

bleven leggen , en overzulks van een' voorwindt een bylegger hadden vewaame-*

gemaakt : daar het in deeze zee veel gemakkelyker , en voor de fchee- IeQ -

pen draagelyker viel met een huikende fok voor windt te lenfen , dan

net een zeil by den windt te leggen dryven : gelyk de Heeren Gevol-

naghtigden , en de Ruiter , met het fchip Delflandt , en al d'andere die

de vlagge volgden , met 'er daadt bevonden , dat zy , met een huikende

fok voorwindt aflenfende, veel minder de flagh van 't water tegens het
fchip gewaar werden , en 'tmet veel minder pompen en balien kon-
den gaande houden , dan als ze byftaaken. Indien ook d'andere Ooft-
1ndilche fcheepen 't fchip Walcheren , hunnen Admiraal , hadden ge-
yolght

, zy waaren naar alle menfehelyke waarfchynlykheit met
jjem by de Ruiter gebleven en behouden geweeft : en indien ook alle

de fcheepen , van den beginne aan , het ter lens voor de windt , ofruim

khoots
, hadden laatcn afloopen , dan zou müTchien de gantfche reize

^ den ftorm zyn gewonnen, en degeheele vloot waar, naar guTing,
al den twaalfden voor 't Landt geweeft , gelyk ook op dien daghal eent-

je
fcheepen behouden in 't Vlie waaren gekoomen. Maar 't kon zyn

^ hen eenige gewichtige inzichten hadden weerhouden, als devreeze

cd t
Unne fpiegeis door de zee zouden ingeflaagen worden ,

of iet dier-
Scheepca

In deezen erooten zeeftorm hadt men twee brandtfeheepen zien « den^ heteene genoemt de Schrik van Amftcrdam , onder den Kom-«™
het ? Henrik Bokhoven , daar men niet wift dat iemandt van afquam : befchadlgt4

Kom
et^ Vrieflandt , genoemt Abrahams ofTerhande ,

onder den

een
ma

,
ndeur Olivier Aggesz. daar niet dan drie man van werdt geberght

:

van Rotterdam, genoemt de Zwaan, gevoert by den Kom-

ool r
r Jan van Braakel, *hadt men zien dryven zonder maften. Het

0rl
°gfchip groot Hollandia raakte zyn voorfteng quyt. Veel andere

Ggg 3
fchec-
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fchcepen leedcn insgelyks merkelyke fchaade, maar bleeven zee houden.

^Aanwy-^ Hier verftrekte nu d'ongeftuimc zee als tot een veranderlyk toonneel

gücfdciykc

0
der menfchelyke zaaken , daar men de goddelyke beftiering met opmer-

bdticrbg. kende oogen op kon aanfchouwen. Hier zag men nu hoe Godt, d'Op-

perbeftierder der dingen , al de raadtflaagen en voorneemens der men-

fchen , hoe voorzichtclyk dat men ze ook beleit , en al hunne naarftjg-

heit , wakkcrheit , en voorzorge , in korten tydt kan (luiten en vernieti-

gen. Al de groote gedachten, die men van deeze vloot hadt gefchepj»

al de welberaamde ordren , by de drie Heeren Gevolmaghtigden ,
dc

Ruiter, en d'andre Opperhoofden
, uitgegeven, al het verftandten Jap-

perheit van den eenen en van den anderen , dit alles werdt hier door öe

beftiering des Allerhooghften
, en den enkelen adem zyner ftormwin-

deh, over ftaagh geworpen; de hoop in bekommering verkeert ; en een

merkelyk gedeelte van den rykdom , die men in behouden haven zocht

te brengen , in de handen der Engelfchen gegeven ; voorts d'ontmoeting

van beider zydts vlooten, en wyder bloedtftorting , voor dit jaar belet»

gelyk het vervolg van dit verhaal zal aanvvyzen. Naa dat de L. Admifaa

de Ruiter ,
gelyk gemeldt is , naa den ftorm by of op het DoggersZ^1

was geraakt, en flechts zesendertig oorlogfcheepen by een hadt, ^eP

hy dat Zandt langs , genoeghzaam van de Weftpunt af tot niet verre

van de Ooftkant toe, om d'afgedwaalde fcheepen op te zoeken: en^
op den zclvendagh, op welken ('tgeen hyfederdt vernam) d'Engelf^en

DcRuüer twee Ooftindifche fcheepen en drie of vier oorlogsfcheepen aan de zelve

Tntifhcb
Weftpunt naamen : zonder echter iet te hooren , of iemant aldaar a^

bende te treffen. Ter zeiver tydt heeft hy, bezuiden 't Zandt koomende, f
ïwee

Pen in zesenc^ertig ^heepen, die hy by zich hadt, in twee esquadres, t°l

°fua
" de vloot weer by elkandere zou zyn verzaamelt , verdeelt , °P
volgende wyze

,

Eerfle Esquadre.

Bevelhebbers.

De L. Admiraal de Ruiter. — —

ecsqua-
dres.

1 3 Sept.

Eerfle

quadre.
De Viceadmiraal van der Huift.
De Schoutbynacht de Liefde. —
De Schoutbynacht Brunsveldt.

Jan de Haan. —
HenrikGotskcns. —
Simon Blok. — —
Otto van Treslong. —
Chriftiaan Eldertszoon. —
Tieter Salomonszoon. —
JakobBoom. —* —

.

DavidVlug. —
JanKrook. _
Kornelu Muts. —
TieterVitenhout. —
Jooft Verfchuur.

JanAdriaanszoon Blankert

.

Scheepen.

Delflandt.

Amfterdam.
Groot Hollandia.
Albertina.

Stadt en Landen.
De Vreede.

Vlijfingen.

Gouda.

Vitrecht.

Kampen.

rift.
3T'wapen van Najat*-

Jupiter. ,
a1
»

De Beurs vanJmprA

Groeningen.

Zuiderhuis.

De Vijchers Harder.

Tweede
csquadic.

Tweede Esquadre.

De L. AdmiraalKornelis Evertszoon. 'THofvan Zee>

De ViceadmïraalKoenders. ^ta^t enLanden
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De S- bynacht Korn. Evertsz. de Jonge
Adriaan de Haaze. — —

,

Adriaan van Kruiningen . —

.

Jan Gfuirynszoon. —. —
Floris FloriszoonBlom. — —
ThiUpsvanAlmonde. — —
Gerrit Klaaszoon Tofthoorn. —

-

Kornelis Slord. — —
Simon Lonke. — —
Jakob Adriaanszoon Ten/en. —-

Jakob Andrieszoon Swart. -~-

Niklaas Marreveldt. —
HenrikvanTol. — —

brandt de Vries. — —
Jan Adelaar. — —
Gieter Bronfir. — —
Willem Mariniszoon.

RUITER. 41 *

Vitrecht.

Dordrecht.

Der Goes.

Schaakerloo.

Degroote Harder,
Dordrecht.

D'Agatha.

Jofua.

Sphara Mundi.
Middelburg.

Kruiningen.

Staveren.

Duivenvoorde.

Doesburg.

>TRaadthuis van Haarlem.

De drie Helden Davids.

De Zeeridder.

Toen werdt ook beflooten, dat de fcheepen van het eerfte esquadre

den wimpel zouden laaten waaijen van de groote fteng , cn die van het

tweede esquadre van de voorfteng. Eenigen dacht het vremt dat men zoo

veele fcheepen van de vloot mille; dewylmentevoorenverzaamelplaat-

Zen hadt beraamt, daar men elkandere ,
by geval van verftrooijinge door

°nweêr , zou opzoeken. Doch die ordre hadt men aan d Opperhoofdcn

der esquadres bekent gemaakt , met laft om ook den Kapiteinen daar

Van kennis te geven: dat echter eenigen, door 'thaaftig opkoomenvan
den ftorm, niet konden in 'twerk ftellen. Hier door waaren veele Kapi-

teinen , die 'tonweer wydt en zydt hadt verftrooit , onweetende van
den koers dienzy, om by de vlag te koomen , hadden te houden , 'tgeen

de verzameling merkelyk vertraagde. Dan weinig uuren naa de nieuwe

Verdeeling der vloote in twee esquadres
, zagh men tegens den avondt

acht zeilen beooften de vloot : daar van ten negen uuren zich vier by de
vlagh vervoegden : te weeten , de L. Admiraal Tjerk Hiddes de Vries ,

J?* Jj-

AtJ-

met noch twee oorlogfcheepen , en een' brander. De Vries, aan de Rui- TjeTkHid-

^
rs boordt koomende , verhaalde , dat hy met zyn fchip , bezuiden het d" k

J™
c

doggers Zandt , ten zeiven daage , 's morgens , eerft van twee , en daarna fcheepen en
Van vier Engelfche fcheepen was nagejaaght , zoo verre dat zy ontrent

£
en
d

bra

1

nd"
lnnen fchoots van hem w7aaren : maar dat hy naa den middagh noch wUvan

0 '

,

Wee andere fcheepen van oorlog by zich krygende, en ook in t gezicht
J?^J

n8eI*

i

er
^ollandtfche vloote koomende , de vier En^elfchen , (die men op jaaghtf

"

f

e
Ruiters fchip hadt gezien) naa dat ze de Neerlandtfche vloot onder-

tü t
entlyk in 't gezicht hadden , in 't vallen van den avondt weer te

g keerden
, Ooft oploopende , naar een vloot fcheepen , die te voller /E

™
hc

fein
Van kernwas, doende doorfchieten en anderfins haare beraamde vloot gc-

ftet

e

^
: ^ar by voegende , dat hy d'Engelfche vloot , vermits het wat dui-

#

ften„
cr was, niet wel hadtkonnen tellen, maar dat zyn volk van de

tydL
t0t tfe% reilen in getaale hadden konnen bekennen. Op deeze Jjg-j

Rerin«
Verftondt de L. Admiraal de Ruiter, dat men, onaangezien de „egcnen.

t A§J**t die men by een hadt, en nu, naa d'aankomft van den

^

van n?,
lraal

<*e Vries , Hechts uit negenendertig fcheepen en fregatten d
.Eng

^
eI.

^erdr? °§ bcftondt > den Engelfchen 't hooft behoorde te bieden. Dit fch^c

Maar „
an de Heeren Gevolmaghtigden toegeftemt en alles kant en

tcn .

h '

gemaakt. Ook waaren niet alleen de Bevelhebbers , maar ook de i 3 j*/.

ma-

r
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ióóf.matroozen vol moedts , en door 'tafweezen van zoo vecle fchecpcn»

»T volk is ais menfedert den ftorm noch mifte, gantfch niet verflaaut. Menzeil-
T

MeTzc
d"' de den gantfchen nacht Ooft ten Zuiden aan , langs welken koers de

den koers L. Admiraal de Vries oordeelde dat men d'Engelfche vloot zou konncn

gcTfchc" aantreffen. Den volgenden morgen dacht men de vyanden in 't gezicht

vioot op te tekrygen, maar men vernam niemant ; hoewel een der buitenwachten
z

%
k
£/*. fein deedt als of hy vreemde fcheepen zagh , daar men vergeefs naar

Maar ver- ljet uitzien. De vloot zeilde noch al Ooft aan , en quam 's naamiddagns
RCe s

* byeen'Zeeufchen kaaper. De Kapitein van dat fchip, Boudevvyn Keu-

velaar genoemt, verklaarde, dat hy ten Ooften van 'sLandts vloot

een Engelfch fregat was geweeft, 't welk voor hem vluchtte enNoornt-

oofttenooften aan liep. De gemelde kaaper bleef by de vloot , die haat

koers vervolgde, tot 'savondts toe, zonderiet t'ontdekken. Toen v011
"

den de Heeren Gevolmaghtigden , met den L. Admiraal de Ruiter en d'aa-

dere Opperhoofden, dewyl men geen Engelfchezeemaght vernam, tf'

raaden, dat men 't weer over den anderen boeg Weftwaart, ofZuidtvvejt

zou overwenden , en het Doggers Zandt op die {treek langs loopen. Pj*

1 15 «sf. werdt 's nachts te werk geftelt , zonder dat men 's morgens f
d'Engei

*

fche kon aantreffen , of eenige Hollandtfche oorlogfcheepen of k°°P'

vaarders ontmoeten. Op dien volgenden dagh werden d'Opperhoofa^

worddrT
en Kapiteinen aan de Ruiters boordt beroepen, daar men de vloot (vef

'

drieesqua- mitS d'aankomft van den L. Admiraal Tjerk Hiddes de Vries) in drie cS
'

deck"" 9uadres verdeelde : het eerfte onder den L. Admiraal de Ruiter ,
he

15 Sept. tweede onder den L. Admiraal Kornelis Evcrtszoon, en 't derde oflde

den L. Admiraal de Vries. De gemelde vloot was nu, met den ZeeU
'

fchen kaper , die in een der esquadres werdt gevoeght , fterk veert1
!?

fcheepen van oorlog. Voorts werdt beflooten , dat men voor of ontre
^

Texel zou zoeken te koomen , om daar d'afgedwaalde fcheepen te ve

'

zaamelen , en de vyanden , indien men kon , te bejegenen. Doch
daagelykfche toevallen in 't onzeeker element der zee verwekten t'el^

11

nieuwe zorgen, ofvereifchten het beraamen van nieuwe befluitcn;
het minftc verzuim, daar ontrent , kon , byfchielyke ontmoeting van^

eI1

vyandt, groote verwarring veroorzaaken, en by gevolg 'sLandts vlo°
c

£3a* in
'

tÜitedf fv
?
ar van een tweede ramp hengen. Maar in zulke «r

hek om of V3llen
»

die de beraamde ordres wat van haar ftel hielpen ,
was

ïoXt ?
r

?
ks indeweêr

'
en men niet voor dat men alles wederom in otf

«elfen.
hadt gebraght, en een yder zyn bequaame poft aangeweezen. Ia**?
bezorging de wakkre vlyt van den Raadtpenfionaris de Wit uitmu^

'

Den zestienden der maandt was 'sLandts vloot tuflehen het Dogge

^
Zandt en 't Witte water , zestien of achtien mylcn Noordtnoordnv^
van het Texel, en de windt watWeftelyk fchietende tot Zuidtwe#> ,

t

l6Sept,

Dc vloot zomwylen tot Zuidtwefttenweften toe , quam men eindelyk in de

dcS-
r
voor den zeventienden voor 't Landt en 't gat van der Schelling. 'ï^jt

Kng. toen zoo loof ftil dat men zich genoodtzaakt vondt het anker in den g
r

te fmyten, om niet met de ftroom vervoert te worden ; met mff va^
om, zoo haaft de windt wat zou opkoelen, de vloot watverfp^^^
den anderen te leggen, en voort al de galjoots en jachten , die men

maghtigh worden, alomme op kondtfehap uit te zenden. MaarmeC

ftorm was al 'tkleen vaartuigh vandc vloot afgedwaalt, of hieren 0

op
heen gezonden. Doch men hadt den KommhTaris Knyf ,

leggcT
Texel , aangefchreeven ,

dat hy al de galjoots die binnen waaren ,
oi ^

moghten invallen , aanftondts zou buiten gaats zenden , flechts een
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tuig aan den wal houdende , om de brieven van den Staat aan de Ge- 1665.

volmaghtigden te brengen. Met het aanbreeken van den dagh was de
vloot ontrent vier mylen Wefttenzuiden van Eyerlandt en Vlielandt , eil ontrem

men zagh in 't Weden veertien zeilen op de vlag afkoomen : te wee- Vlielandt.

ten
,
de L. Admiraal Tromp , en de V iceadmiraal Bankert , met acht oor-

kJ™™
p
et

loglcheepen
, twee fregatten , en vier koopvaarders. D'Ooftindifche tien fchee-

lcheepen
, Walcheren en Brederode , zeilden dien dagh naar 't Vlie , daar P™ ^noch dien avondt, met eenige koopvaarders, binnen raakten. Hier we°eóoii-

Waaren te vooren noch twee- ofdrieëntwintig koopvaarders naa den ftorm indifche

ingekoomen. De Zeeufche kaapvaarder , boven gemeldt , die eenige daa- ^X"^
gen onder de vlag was geweeft , fcheidde toen ook van de vloot , en kekoop-

ftelde zyn' koers naar Zeelandt. De vloot was nu negenenveertig fchee- JJJjJjJ,
pen fterk , die men weer in vier esquadres verdeelde. Met eene werdt 'tVfie.

°verleit en beraamt op watwyze dat menden vyanck, indien men den wcr
e

d
*
°°*

€t
delven bejegende , 't hooft zou bieden: daar toe niet afleen aan d'Opper- in vieres-

hoofden
, maar ook aan alle de Kapiteinen , hooft voor hooft , de beraam- d̂ t̂m

jj

e ordre mondeling werdt ingeprent , en fchriftelyk ter handt geftelr.

Naar verdre beraadtflaaging is by de Gevolmaghtigden , de Ruiter, en

d'andre Opperhoofden, goedrgevonden , dat de vloot zich zou blyven be-

enouden tuiïchen het Texel en 'tVlie, en, naadien de windt Noorde- vSót zie?

tyken Noordtooftelykwoey, doorgaans het Vlie naaft ; om, zoo veel tufichcnhec

rooogelyken doenlykwas, d'achtergebleve Ooftindifche en andrefchee- .

(y^
c

£j
pen tegens alle overval te helpen befchermen. Want men hieldt voor zee- onthouden,

ker dat de verftrooide fcheepen het eerfte en naafte gat zouden kiezen , om
in behouden haven te geraaken: en men vermoedde , datd'Engelfchen,

zulks wel giffende, de zelve fcheepen ontrent het Vlie, of een weinig
benoorden t gat , zouden zoeken t'ondcrfcheppen. Toen werden ook aan
alle oorden van de vloot brandtwachten uitgezet , en galjoots uitgezonden

,

200 om de vermifte fcheepen op te zoeken , ais om den vyandt t'ontdek-

ken. Men zagh den achtienden des morgens noch dertien reezeilen haar 1 8 sept,

koers 't Vlie in zetten , en verhoopte dat daar onder ook eenige van de
Vermifte Ooftindifche fcheepen zouden zyn. Voorts werdt ten zeiven
daage vaft geftelt

,
dat, ingevalle de vloot door ftorm, meteen Noordt- Verm"

vveften of Noordelyken windt , bezuiden het Texel werdt gedreven, en
?let weer voor 't Vlie ofTexel kon koomen, dan de verzaamelplaats

f
,
vauftorm«

lndien men geen nader kennis van den vyandt kreegh, voor Goereê zou Xouü^
Vn

, in 't gezicht van 't Landt: en men ftelde de feinen, die de L. Ad-
miraal de Ruiter by daagh of nacht zou doen ,

op welke een yder de vlag-
en tot voor Goereê zou hebben te volgen. Te dier tydt was men in

^Landts vloöt verwonderdt dat d'Engelfchen tot noch toe niet op hen

do
Ua

?
men

' en hielt men zich daar tegens geftaadig gereedt: niet alleen

hk

'

tftellen van alle bedenkelyke ordre by monde en op \ papier, ge-
fĉ g°^

^
meermaalen is gemeldt: maar ook zelfs (op het voorftel derHeeren devioot

het
V^aghtigden , en 't aanraaden van den Raadtpenfionaris de Wit)met

\

u

c
^™*'

flaa
penen

f der vloote in allen fchyn , als of men met den vyandt | Exercel

veorcT
VVaare

' om met der daadt te ondervinden, of een ieder de gege- ™-

doendeVVel begreeP >
enbequaam $ was om die naa te koomen ;

omzoo^"^
te maak

liet werk wat leyendig in te prenten , en wat beter gewendt

feinen t
Dit gefchiedde , tegens eikanderen aanzeilende ,

met op de

Winne
benden en te keeren , zoekende eikanderen den windt afte

raakenV* VOordeel afte zien; op dat men, met den vyandt in gevecht

£f> dan met der daadt in 'twerk zou ftellen 't geen men met zulk

Boek. Hhh fpie-
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Tyding
van d'En-
gel fchc

vloot, die

zich ontrent

de Bree

eertien

onthielt,

Men be-

ftun die met
onj»dyke
maght op
te zoeken
en te be-

vechten.

HET LEVEN VAN DEN
'fpiegelvechten leerde: eveneens gelyk men te lande de foldaaten oeftent

,

met zich, op het woordt en bevel der Overften, rechts en flinks te kee-

ren , de gcleeden en flaghordens naar eyfch van voorvallen te verande-

ren , te openen of te fluiten , en af en aan te trekken ; ten einde dat een

ieder, als 't'erop aan komt, met te beter orde zou vechten. Dochzu-

ke krygsoeffèningen tuflehen de fcheepen ter zee waaren zoo wel me^

te doen als d'oeffening der foldaaten te lande : dewyl de fcheepen in t zei-

len zoo zeekeren koers niet konnen houden, gelyk de foldaaten hunnen

tredt Hellen te lande: want het eenefchip is beter ter zeilaadje, ol m

meer bevaaren matroozen voorzien dan 't ander , waar door 't lichter vo

uit raakt, en gezwinder keert of wendt : ook kon de verandering
ja

weer en windt in een groote vloot , die een groot ftuk van elkander

in haare esquadres is verdeelt , daar de windt zomwyle in den eene

hoek opkoelt en in den anderen flapt , groote verhindering ontrent het na-

koomen der ordre veroorzaaken. Men bevondt toen, geduurende die kryg
s
'

oefFeningen tuflehen de fcheepen , dat aan zommige Kapiteinen vryƒ
a

£

gebrak , maar de Raadtpenfionaris de Wit verftondt , dat men 't zelve d°°

geftaadige oefTèning , zoo veel als moogelyk was , en de tydt zou toela3
'

ten, moft verbeteren. Den negentienden van September werdt den Hee'

ren Gevolmaghtigden en den L. Admiraal de Ruiter , door drie Galjoot

'

fchippers bekent gemaakt , dat zich een merkelyk getal van Engelfche °o

'

logkheepen benoordtweften van 't Vlieonthieldt: tewecten, op ol
om-

trent de Staart ofd'uiterfte punt van de Breeveertien, enjuift in'tvaa

'

waater , daar naar alle fchynbaarheit d'achtergebleve Ooftindifche

,

andere afgedwaalde oorlogs- en koopvaardyfeheepen ftonden te paneerc

•

De drie gemelde Galjootsfchippers verklaarden alle , dat ze van d &

gelfche brandtvvachten waaren gejaaght, en een van hun was zoo di<^

by d* Engelfche vloot geweeft , dat hy vierendertig van hunne fcneCP
j,

hadt konnen bekennen. Op deeze tyding werdt by de Heeren GeV

maghtigden, den L. Admiraal de Ruiter, en d'andre Opperhoofden d

vloote ,
noodtzaakelyk geacht , en dienvolgens beflooten , dat men ^e

een manlyke dapperheit , hoewel de vloot niet fterker was dan negeJ1
'

enveertig fcheepen van oorlogh , en dat men van elfbranders noch maaC

twee byzich hadt gekreegen , dcrwaart te zeilen, en d'Engelfche vlo°c '

die veel fterker was , aldaar op te zoeken , om die , onder Godts zeegel1 '

te flaan , of van daar te verdryven , en alzoo den wegh voor d'ach^

gebleve Ooftindifche , en andere verftrooide oorlogs- en koopvaardyfcn
e

pen , te oopenen en te veiligen. Men ftelde dan den koers naar de

veertien Noordtnoordtweft aan. Maar aangezien dat men dus ^f^r
zich aftrok van den poft , dien men voor eerft tot een verzaamelplaats & ^
geftelt : en dat het

, op 't onzeker werwaart men verder den koers

moeten zetten, al te gevaarlyk zou zyn de laater aankoomendeic^
pen de vlag te doen volgen : zoo werdt goedtgevonden ,

dat ^.^n

:

trent of op den poft , dien men verliet , een galjoot zou laaten D ^
vaart

met laft om zulke aankoomende fcheepen bekent te maaken ,

vverV

Q0k

zy zich voor eerft , tot nader ordre, zouden vervoegen en onthouden- e

heeft men gelyke ordre aan d andre verftrooide fcheepen ,
door a ^

galjoots , in 'tvaarwaater daar men meeft vermoedde dat men z elJ

konnen aantreffen , te gemoet gezonden. Ten zeiven daage q«

noch twee fregatten , het eene genoemt het waapen van Leiden, ^
Kapitein BarcntHals, en 'tander Popkensberg , onder Kapitei ^
lem van Bergen, die ettelyke daagen ontrent het Texel hadden g ven ,
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Ven, wcerby de vloot. De vloot zeilde den gantfchen volgende*! nacht i66f.
wel zeven mylen Noordtnoordtweft aan , zonder iemant ontrent de, Dcvloot

Breeveertien te vinden. Doch 's daaghs daar aan braak Kapitein Adriaan „encdT
Van kruiningen, een der buitenwachten , zekere Hoïlandtfche koopvaar- Brecveer-

dyfluit, genoemtSint Michiel, te Lisbon met fuiker, oly en zout ge-
atn '

^aden, (die, ook van Bergen koomende, door d'Engelfchen , naaien Eenkoop-

gwm, was genoomen , en door hem hemoomen) in de vloot. In dat J^S™
tluitichip hadt men den Luitenant van 'tEngelfch oorlogfchip d'Avon- fchen her-

tuur gevonden, uit wien men verftondt, dat d'Avomuure niet alleen de
noomen '

gemelde fluit Sint Michiel op den dertienden der maandt hadt genOO- Tyding
«ien

; maar dat d'Engelfche vloot , of vyf fcheepen uit de zelve , ten
n̂

c

v^
e"

voorfchreeven daage ook het Ooftindifck fchip den Fenix, en noch drie twee Ooft-

oorlogfcheepen, hadden vermeeftert, onder anderen een fchip daar een^ccn

warte dubbelde Aarent achter ftondt, dat ook noch een ander Ooftin- fcheepen*

Quch fchip door d'Engelfchen was genoomen. D'Engelfche Luitenant
cheen van 't vierde oorlogfchip, dat toen ook werdt verovert ,

geenken-
*}|s te hebben. Dit was d'eerfte tyding die men in 's Landts vloot van

*j
le ontmoeting bequam. D'Engelfche vloot, die, uitHitlandtkoomen- Nader be-

de» was ingevallen, hadt zich in Söulsbaay met ongemeerte fpoedtvan
ïj^ïj*?

alles voorzien, en was den achtften en negenden van September » on- EngeSche**

pr den Graaf van Sandwich , weer in zee geloopen. Ook was de ver- vloot, die

«aaide ftorm , die te dier tydl opftak, in dit geweft zoo zwaar niet ge- J0^
n
wei.

Weeft dan om de Noordt: zoo dat d'Engelfche vloot geen ramp of on- nigfchaade

gemak hadt geleden , dan dat een van haare fcheepen , de Diamant ge-
lccdt *

noemt , zyne fokkemaft en boegfpriet hadt verlooren. D'Engelfchen
,

D'Engcl-

dus zee houdende
,
quaamen op den dertienden van September op 't Wed- mc™o

k

°het
einde van 't Doggers Zandt, op den zeiven dagh dat de Hoïlandtfche Dog^rs"

Zandt.vloot, gelykgemeldt is|, langs dat Zandt was gezeik : en op dat Wed-
+

einde vervielen ten zeiven daage de twee Ooftindifche fcheepen, de ver- Daagde
fTnlJ_ T? : . ._ TT . • r\ ,. *. : —,„ r\~S\

aer Schoutbynacht der Ooftindifche vloote) met noch vier Staatfche oor- vieroor-
l0gfcheepen, te weeten, Weftvrieflandt

, Groeningen, de Zevenwol-
log(chee '

^ en de Hoop, door den ftorm van de vlagh afgedwaalt, in hunne ^.
VCI0VC"

^nden. Eenigen
, met naame de Kapitein op 't fchip Weftvrieflandt , Pie-

1
»
Se*'-

£u zoon Wynbergen
, verweerde zich dapper. Het Engelfch fregat

^
Hektor

, den Fenix aan boordt klampende , werdt afgeflaagen , en , hem
gorden boeg koomende, inden grondt gezeik , zoo dat'ef weinig meer

dj
1 r

?intig °f dertig man van werdt geberght. Daarna werdt de Fenix

Serf
1 En

Se ĉn ĉniP d'Avontuure bemaghtight. Het Slot van Honin-

afp
z *cn ' dewyl 't fchip log, en de matroozen door de lange reis

en lS4Mf
Cn naauwaaren > toen 'tdoor d'Engelfche fregatten Pleimuiden

het f
! •

werc^t bevochten , desgelyks in 'tkort overgeven. Dit was

luficl

C^ ^at
'
ten t^e toen ^e v'00t van bergen on^er zeil zou gaan *

Wi^
011 ^e klippen , ontrent Bok op raa , ettelyke daagen door tegen-

cerft n
.^erdt opgehouden. Ook hadt men (toen men meende dat het voor

hove en \
Z°U bonnen uitkoomen) den Kapiteinen Quiryn van den Kerk-

eer die K
Ccnten bcvoolen daar op te paften f: doch \ was noch, fz**.v *•

door
het

^>it

.

einen ^aar b^ quaamen ,
op den achtften van September -

t

raakt Tv/
ui^er gat » Kruisfioert , in zee , en daarna by de vloot ge-

Luitena^en wift nu ook uit het verhaal van den gevangen Engelfchen

pen v
*

> ftraks gemeldt, dat d'Engelfche vloot in de tncgentig fchee-
n °orlog fterk was, behalven 'tkleen vaartuig : dat ze met het

Hhh 1 ^hip
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1665. fchip den Souverain en vier gehuurde fcheepen was verfterkt: dochdat

men acht fcheepen , die te Bergen met de Hollandtfche koopvaarders

hadden gevochten , reddeloos hadt moeten opzenden. Weinig uurennaa

dat de Kapitein van Kruiningen de verhaalde tyding aan de Heeren Ge-

volmaghcigden en de Ruiter hadt gebraght
, quam de Kapitein Jakob

Men
tydii

Wildtfchut, voerende het fregat Harderwyk, met twee galjoots , naa den

mgdlf
middagn in de vloot. Hy en de Galjootfchippers deeden 't volgende ver-

dcViccad- Uag, dat de Viceadmiraal van Nes, met noch dertien oorlogfcheepen

,

Ncsgifte"
en eenigc koopvaarders, en daar onder een Ooftindifch fchip ,

's daags

ren % te vooren wat beooften de plaats, daar zich de vloot nu bevondt, was

viSS' Eeweeft ' zettende zyn' koers Zuidtwaarts aan naar den wal, en dat de

«oodewaj. gantfche Engelfche maght dien zeiven dagh naa den middagh ten drie

uurenzich daar dicht ontrent bevondt , loopende voort Weftwaart aan:

zulks dat zy toenmaals tegens den anderen aanliepen: doch dat de gt<>ot
"

i Hetgm. fte l100p f van d'Engelfchen wat lywaarder was , dan de fcheepen on-

der van Nes : maar dat eenige van de loefwaartfte Engelfche fcheepen

boven de Hollanders paflèerden, enalzoo zeilende op eikanderen fch°°'

ten : doch dat ze niet willen of d'Engelfchen hun wederom waaren naaf

gewendt, of niet. Doch een van de Galjootfchippers verklaarde , datty

cfen Viceadmiraal van Nes met zyne 'ryhebbende fcheepen een uur voof

\ ondergaan derzonne noch in 't gezicht hadt gehadt , zonder toenma^s

d'Ëngellchen te hebben gezien , of te hebben hooren fchieten.

floitM^'o-
die k°ndtkhappen werdt verftaan dat men zich met de vloot \V

£Ct

lezdicn om tuflehen het Texel en 't Vlie zou vervoegen , om te zien of men <j?

rt

tWectcn geme^cn van Nes , met dandre fcheepen , daar niet zou konnen aantreffcj
1

°zosePT en ontzetten. Hier op {telde den L. Admiraal zyn koers naar Te*el'

Verimf
De Viceadmiraal van Nes , die, ettelyke weeken gelecden f ,

van'tfc^P

van 't geen Rotterdam op het fchip kleen Hollandia was overgegaan, raakte in ^
«denvicead- ftorm , 's nachts tulTchen den negenden enden tienden van Septembef '

nS™ van de vloot ; dewyl zyn fchooverzeil en bezaan met een fmak^
iïoxm. en aan Hukken werdt gellaagen , waar door hy zoo veel water in 'tfcÜ?

b
a

e)egenT.

as

^«fg .
dat men den geheelen nacht geen lens kon kryeen. Ook wer^

al de ruften aan ftukken gefmeeten , zoo datde maften zeer los ftondef

na

K
a

rS C *°en verl
,

oor fchidyk alde vuuicn uit het gezicht. Daarna toen *

ft"5 ï?t rr°£ deneliden war begoft te minderen, zachhyin'teerft maarv^
OoftKuüich of vyf fcheepen en korts daarna heeft hy ontrent twintig fcheep?.'

'c Wapen onder anderen het Ooftindifch fchip het Waapen van Hoorn ,
by ***

«aS°erC
rn,

§
ekreege^ met veel galjoots

,
en ander kleen vaartuig, enden bra^f

fcheepen by
de witte Zwaan zonder maften, die hydoor den Kapitein LaurensW

zich. vids het fleepen. Ontrent den avondt kon men wel zevenendertig z
elIe

.

tellen. Hy beval al de galjoots, die hy bekoomenkon, rondtom^
len, en de verftrooide fcheepen te verzaamelen. Ook liet hy den Wn'

der metftompen, in plaats van maften, voorzien. Hy hadt den
Heeft den dagh twaalf oorlogfcheepen by een : het zyne , en de fcheepen^£l^^^^^!^19

* Kornelis de Boer , Blankenburg, Laurens
byeen daar Klant, Wildtfchut, KarfTeboom

, JanMatthyszoon, AlbertPiererf;,.

^W„. de Boer, Boos en Viktol. Hyftelde zyn koers Ooft aan ,
en

daarna ook de Kapiteinen Niedck
, Vyzelaar, en Ooftrum ondei:

&
vlagge. Niedek verhaalde, dathy, den tienden der maandt ,

<fcflSf
n£

per van 't Ooftindifch fchip Nieuvvenhoven
, Pieter Kooker ,

had
^L

berght, die, uit wanhoop, of mistrooftigheit
, meenende dat zyn

V

zou zinken, nadien 'tal zeven voet water in 'truim hadt, in
oC,
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gefprongen, en zich met zwemmen naar Niedeks fchip hadt begeeven. i66f.
yen achticnden hadt van Nes , behalven de vyftien oorlogfcheepen , en
tOoftindifchfchip 't Wapen van Hoorn, noch over de dertig koopvaar-
ders onder zynevW Op diendagh liet hy den Kapitein Niedek voor Kryght

uit zeilen
,
en zondt de galjoots rondtom uit , om de zee t'ontdekken : ert ^SSr

j^orts daarna zaghhy vier zeilen, 't waaren Engelfche oorlogfcheepen , te pen in 't ge-

loefwaart voor uit, cn feinde al de Kapiteinen aan boordt. Toenwerdt be- zi^^«ooten
,
de vyftien oorlogfcheepen in drie esquadres te verdeden , en dat yetdetic

van Nes over 'teerfteals Admiraal zou gebieden, Kapitein Kornelis de zyn
.^j!g!

Koer over het tweede , als Viceadmiraal ; en Kapitein Aibert de Boer OVer pen ii drie

uet derde, als Schoutbynacht : belovende eikanderen getrouwelyk by te
"^j^J;«aan, en dat daar d'eene bleef ook d'anderzoublyven; dewyi d'Ooftin- dkLXen

djlchvaarder
, noch zy'tniet konden ontloopen; indien 't d'Engelfche

vioot was daar zy eenige fcheepen van zaagen. 'S avondts quaamen eenige
galjoots

, die voor uit waaren geweeft , aan van Nes boodtfehappen , dat zy
Veele fcheepen hadden gezien : en 's nachts kreeg hy verfcheide tydingen
Van de galjoots

, eenige zeiden , dat d'Engelfche , anderen dat de Hollandt-
khe vloot in den windt van hun was. Van Nes wendde dien nacht om de
Weft

, om 's morgens niet te vroeg by d'Engelfchen te zyn , en op dat
elk tydt hadde tom zich klaar te maaken. Met het aanbreeken van den Krygcn

Volgendendaghf zaghmen d'Engelfche vloot. Ter zelve tydt quam noch^#fche

een Ooftindifch fchip ,
d'Oyevaar, dat zonder roer was, by van Nes, 'c gezicht..

u*e ontrent een myl waters boven 't Engelfch esquadre van de Witte vlag- .H«ooft-

ge heene liep , tellende ontrent tachtig vyandtlyke fcheepen. Acht of fch!p

c

negen der loefwaartfte Engelfche fcheepen en buitenwachten deeden eeni- ^'Oyevaar

ge fchooten naar de Hollanders , die ook op hen fchooten , zonder elkan- va^Ncs.
der te konncn bereiken: ook konden de Hollanders hunlyfehut niet ge- t^tf'.
bruiken. D'Admiraal der Witte vlagge deê toen een fein , waar op uit ieder

esquadre der Engelfche vlootezes fcheepen by eikanderen quaamen , en
veel feinfehooten deeden. Maar met Zuidtzuidtoofter zon quaamen d'En- D Engei-

gelfche buitenwachten, fterk twaalf fcheepen, naar van Nes toe, hou- ^nko°"

dende eenig fchutgevecht met de Hollanders , die hun , dewyl ze aan ly hcma£
^aaren, niet genoeg konden naderen : doch kort naa den middagh lie-

pen vier Engelfche fcheepen achter van Nes om, naar de twee Ooftindi- Voo&»&

£
fcheepen , die zy meenden te neemen : maar van Nes dat ziende ™dUch°

'

leidt op hen af, waar op de vier Engelfchen van d'Ooftindifchvaarders lchcePen tc

^eeken. Van Nes ftak toen weer by den windt over , en de vier 3j«
d 'c

v
^Selfchen voegden zich by d'andere acht. Toen quaamen ze naar ont2ct-

n Nes toe , en hielden weer fchutgevecht. Maar ontrent ten vier
ren wendden al de twaalf Engelfchen van de Hollanders af , en lie-

tw
nn

,

aar hunne vloot: doch twee van hun hadden geen ftengen; en op

2a
eiaagende groote reen van boven neder, cn een ander was zyn be-

laft qUyt ^ Z0Q jat ze vfV redeloos waaren gefchooten. Daarna

<

witte°vi
elkanderenfchoot

» wel twee uuren lang. De Schoutbynacht der
fcheichcc-

nsmaft
qUV

1

1 z00 £jat ze vry reddeloos waaren gefchooten. I

mj^
men

A
de boven gemelde achtien Engelfche fcheepen naderen ,

daar

penv^
eer op elkanderen fchoot: maar 'ten duurde niet lang of zy üe-

Huntwee
ten tw°

r

j
Van^es over ' en ^eiden 1 °P d'Ooftindifche fcheepen toe

;
die dc toc

^'
p

fterk maale cloor van Nes werden on^et , daar men toen weer d^jwee

k

Vl
1V4V,l^u 1V-11UUL » WCl LWCC uuicii wilg. ïyt jvuu»'-; Ichelchce-

te konn
gge volgdede Hollanders met ettelyke fcheepen, zonder hun pen, door

naar hu
°P*eilen, en keerde, toen de donker begoft te vallen, weêr^™8

Willen v
nt

}

e vloot. £en fregat van de Blaauwe vlagge fcheen noch wat te EVEn^
Yolgen : maar de Kapitein Laurens Davids van Konvent wendde [f™^

Hhh 3 naar
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1^5-. naar hem toe, waarop het fregat ftraks afweek, enzyne makkers volg-

wnSc^dboc
°^ ^eezcn dagh werdt de Viceadmiraal van Nes door de Kapitei-

vEwlfchuc nen Wildtfchut en Öftrum verlaaten : want toen zy d'Engelfchc vloot

vwhaten
0in zaa£en nac^eren

>
hebben ze zich van de vlag afgezondert , en zyn opge-

ver aattn.
]ocft ^ en doorgeloopen. Wiltfchut zey daarna tot zyne verfchooning,

dat zyn volk, ziende dat 'er negentig Engelfche fchcepen ontrent hen

waaren
, tegens hem zeiden , dat ze tegens zoo groote maght met geen

vyftien fcheepen konden vechten : maar met de zeilen behoorden

t'ontvluchten , en dat ze , achterhaalt wordende , zich dan ter doodt

toe zouden verweeren : dat hy op die aanraading hadde opgeloeft ,
en

was 'tmet de zeilen ontkoomen: ook bekende hy, dat hy een zeer be-

zeilt fchip voerde. Dces braght, gelyk verhaalt is f, daarna in 'sLandts

vloot koomende , den Heeren Gevolmaghtigden , en de Ruiter , de ryding

»

dat van Nes by d' Engelfche vloot , en in noodt was. Ook hadt men

Aanmer- aan de zyde der Engelfchen (volgens 'tgeen de Viceadmiraal van Nes

bêdryTdeï" daarna verhaalde) op deezen dagh niet veel ernft befpeurt :
dewyl

'

cr

Eogcifchen. wel veertien of vyftien Engelfchen voor hem over konden loopen, <"c

echter zoo veel draagendc hielden , dat ze beneden hem pafleerden ,

en

dat toen flechts zeven of acht fcheepen op hem en de zynen wat fch°°j

ten: dat ook de meefte hoop der Engelfche vloote wat min dan een Ar
beneden hem verby zeilde: dat d'andere Engelfche fcheepen op hem en

de zynen niet zeer aanvielen , maar alleen wat naar d'Ooftindifche fchee
'

pen taalden , en als hy met zyne oorlogfcheepen hun naderde ,

ter
'

Itondt wederom afhielden : dat hy , zyn koers vervolgende , van dej1

Schoutbynacht der Witte vlagge, opzeeker feinvan den Engelfchen Ad'

miraal, alleen met zeven of acht lcheepen tot den donker toe werdt g
e
'

volght, maar dat d'Engelfche vloot hem nietnawendde: zonder te kon
'

nen bedenken uit wat redenen zy hem verlieten. Ten dien tyde wa&W
ontrent twee mylen van 't Landt, en liep zoo naa aan de wal als hyk°n '

maar wendde 's nachts weer om de Zuidtweft , en vondt zich 'smof
'

gens ontrent het klcen eilandt Schiermonikoog
, tufichen de Wefler #einS

Het ooft- en Amelandt. Toen liet hy 't Ooftindifch roerloos fchip door den KaPiteilï

Laurens Davids naar de Eems fleepen : doch 't raakte noch in 't kort bio^
't Vhe. Het ander Ooftindifch fchip , 't Wapen van Hoorn was 's nadf
van hem afgeraakt

, en liep naar d'Elve
, daar 'tzich voor Gelukt

bergde. Ook werdt het daar ontloft, en men liet d'ineelaade cocd^
met Wadtvaarders binnen deur, of over t Wadt , naar Hollandt bren-

gen. Ontrent den middagh verftondt de Viceadmiraal van Nes uit KaP1
*

tein Tandt, dien men hadt afgezonden om hem op te zoeken, dat ny

'sLandts vloot tuflèhen het Texel en 'tVlie zou vinden. Hyftelde c&
zyn' koers derwaart, en hadt 's nachts eenftorm uit den Noordtnoo^

'

ooften
:
doch liet het met een fok en bezaan doorftaan, cn qu^m <r

volgenden dagh met elf oorlogfcheepen by 'sLandts vloot, die, g
e
!>,

verhaalt is, op de tyding dat hyin noodt was, 'sdaaghs te voore'1V
koers naar 't Texel en 't Vlie hadt geftelt , om hem aan te treffen en *
te koomen. Hy voer daarna aan de Ruiters boordt, daar hem de&

ce

fchip

d'Oycvaar

werdt bin-

nen ge-

keept.

En 'tWa-
pen van
Hoorn
bergt zich

op d'Elve.

Van Nes
komt met
elf fchee-

pen by

's Laudts

vloot.

uSept.

Gevolmaghtigden^ en de Ruiter, met vreugde verwellekoomden •

e '

En wordt naa 'thooren van 'tverflag zyner verrichting, in 't byzyn van al

d?enftb
y
c

"en
velhebbers en Kapiteinen hoogelyk voor dendienft , dien hy *f

bedankt, derlandt hadt gedaan , bedankten. Maar de Kapitein Wildtfchut ,
dien^

in den noodt hadt verlaaten, werdt op het fchip Delriandt in v&tcC
fcfi

ring of hechtenis gehouden. De Neêrlandtfche vloot vondt zich op^
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eenentwintigften
, 'savondts, dwers van 't Noordteinde van Texel, en 166$.

reilde dien nacht zeven of achtmylen Noordtweft in zee, ophoopevan
d'Engelfchen 's morgens vroeg te zien: maar de zon opkoomendezagh
men niemant. Ten zeiven daage werdt , naa eenigeberaadtflaagingmet
den L. Admiraal de Ruiter , cn andere Hoofden van 's Landts vlooce

,

dit volgende befluit genoomen, en onder de Ruiters handtteeken uitge-

geven
, T>at naademaal

, wanneer men met de vyanden in gevecht zou ^"Lf
"

zyn, de feinen die by de L. Admiraal de Ruiter , als Admiraalvan de Evcrtsz.

vhote, om tegens den vyandt aan te wenden, ofanderfins, uitoorzaa- **™>*

Y
Van den rook , ofandere ongelegentheit , wel licht niet wel zouden wcrdr magt

«tonen worden gezien , in zulk een ongelegentheit de L. Admiraaien gf^yKornelü Evertszoon
, Tromp en de Vries ,

maght werdtgegeven ,
als zy de Ruiters

zouden bevinden ofoordeelen , met tegens den vyandt aan te wenden ,^n
niet

eenig merkelyk voordeel te konnen hebben , dan in zulk een gevalle het komen

gewoonlykfein om te wenden te moogen doen : mits dat zy dien onver- gj^
5**

mndert altydt op de beraamde feinen, die uit het fchipvandenL.Ad- moogen

njraal de Ruiter gedaan zouden worden , het ooge zouden hebben te hou- te

en daar, zoo veeldoenlyk zy, op te letten , en die konnende be- mini dat te

kennen, zich daar flip naar te richten , en voorts altydt opdevlaggete
Jjjj^g^

paffen
, en de voorige beraamde ordres in alles naar vermoogen naa te de zich daar

koomen. Te dier tydtgaf men den Kapitein Jan Matthyszoon verlofdat
5c
a* r

r

*0
h

u

t;n
hy met het fchip Delft , ten aanzien van 't groot getal zieken dat hy u"m^'
hadt

, en andere ongeiegentheden daar hy in was , naar de Wielingen thyszooa

*>u moogen zeilen , om zich met kloek en frifch volk , en andere be-

hoefte , te verzien , en dan weer naar de vloot te koomen. Korts daar-

naa werdt den Heeren Gevolmaghtigden door een Hoeker Schipper be-

richt, dathy d'Engelfche zeemaght 'sdaaghs tevooren ontrent het on- Tydjng

Vergaan der zonne Noordtnoordtweft van de Hollandtfche vloot , en ™ïc&l
n~

even buiten haar gezicht, hadt gezien, waar uit mengifte dat het dien vloot.

*kgh licht tot een hoofttreffen zou aangaan. Op deeze tyding werdt
terftondt een brief aan de Gemaghtigden van hunne Hoog. Moog. die
* lch toen in Texel onthielden, afgevaardight ; ten einde datmend'oor-
°gfcheepen

, die daar binnen laagen , en in (laat waaren om dienft te
*°rmen doen, terftondt in zee zou prefTen. Ook hebben toen deHee-

JSdtS?"

^ Gevolmaghtigden hunnen Zeeraadt Simon Willemszoon aan de ge- monwü-

<j

c Gemaghtigden binnen Texel gezonden , om hen van den toeftandt Jj™"
r Zaaken mondeling t'onderrichten ; op dat de gemelde fcheepen ten nenVexei

vpcn moghten uitkoomen. Ten zeiven tyde werdt de Neerlandtfche 8
g°Nc?rl

ooT"'
nu "er^ tuflehen de tfeftig en tzeventig fcheepen en fregatten van Undtfchc

IfeW
1

» opnieu in vier esquadres verdeelt, en de L. Admiraal de Ruiterjgff^
tw *ynen koers Noordtweft aan, by den windt overloopende tot ten reuver-

der
eeuuren naa middernacht, toen hy weer naar den wal wendde, zon-

c^efe ,

Staa!^
an^erL °^ Engelfchen te zien. Korts te vooren f hadden de Heeren

voctn •
Generaalbeflooten, dat men al doorlogfcheepen ,

voor Helle-

nis cn in

werek de Ruiter met 's Landt vloot door de

en der

M

ftewinden van ontrent Kamperduin Zuidtwaart aangedreven ,

naar G
Ve ^gevonden , zich van dien windt te dienen om voort vloot

^tee, de beraamde verzaamelplaats, te zeilen, en de gebrekke- Gocreê<

lyke
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TÓöVlyke fchcepen te voorzien. Daarna werdt den Viceadmiraal van Nes

iSaaiv
C

M
deHeeren Gevolmaghtigden gelaft, dat hy een keer naar Rotter-

Ncswordt dam zon doen, ommethetoorlogfchip, dat inde Maaze voor hem ge-

» a^ot" reedt werdt gemaakt, of anders met zyn lyf alleen, zich ten fpoedigfte

zo ; ,aën

Se" we^r ondcr de vloot te vervoegen. Hier op werdt hy met een galjoot te

tgjg* Scheveningen aan landt gezet f. De Zeeraadt Simon Willemszoon ver-

raadt simon tr°k te dier tydt uit de vloot. Hyhadt, ontrent Scheveningen koo-

Wiiicms- mende
, zyn affcheidt verzocht , te kennen gevende , dat hy tot zyn gr°ot:

KckuTdc °ngemak, merkelyk naadeel , en verachtering vanzyne byzondere zaa-

ÓMh'd™
ken

'
en grooten koophandel, dien hy daaghlyks dreef , niet langer uit zyfl

tocvLiof' nuis kon Dlyven - °e Heeren Gevolmaghtigden op 's Landts vloot, i fl

Judt bckoo- zyn verzoek bewilligende
, gaven hem een fchriftelyk affcheidt , van dee-

m
?l'sept.

zen mnoudl:
'
dathy hun, als Zeeraadt , den tydt van zes weeken, °t

Loflyk'af- de vloot met zynen raadt getrouwelyk hadde hygewoont , en den L&n"e

byde Hc™
m V6ele zaaken &oe ê dienften gedaan : dat ze hem nu , op Zjn

ren Gcvol- zoek en ernftig aanhouden, hadden ontftaagen, om aan landt , en ^ar

rnaghtigden zyne woonfteedete moogen opgaan: hem bedankende voor den dienft

,

gegeven,
$taat ^er vereenjgfj^e Nederlanden, en hun, geduurende det**

4 E^editie.genwoordïge toght \, in verfcheidegelegentheden , met allen ernjl, W
\rigtUntie. en wakkerheit f , hadtgedaan en beweezen : en hem verzeekerende , dat&

zulks by hunne Hoog. Moog. deHeeren Staaten Generaal, en eldersd^r

't behoorde, zouden roemen, en van hemaltydts, als een goedt enftröU

4 patriot, liefhebber des vaderlandts \, welgetuigen. De Heer Jan Kornelis^

gcnS'er Y rek
» Burgermeeftcr van Monnikedam , die ook den Heeren GevoWv

Y

Vrek
,
zyn .tigden

, omzynekennisenervaarentheitin 't zeemanfehap, en \ooM

zeenkb- te waater >" tot Zeeraadt was bygevoeght, hadt het ongeluk gehadt^
bende, was zich in \ begin der toght aan zyn flinker been zwaarlyk te bezeer^'

Tandtlï-
zo° dat hy »

toen <k vloot naa den ftorm voor 't landt quam [ ,

'

t
gaan* zaakt wierdtzich naar huis te begeven, en de gemelde wonde daa^
4 uSept. beter gemak telaaten geneezen. Dit maakten de Heeren Gevolmag^'

.

<|enaan hunne Hoog. Moog. met een brief bekent*, met byvoeging
t'hS deeze getuigenilTe

,
dat deHeer Burgermeejier Vrek en Simon WW0

*'

zoon
,
heide

,
en eenyder van hun

, hunneyver en volvaardi^
0

t Landt dienft te doen hadden betoont, en naar de gerinvloeit van d*f
Zegentheden

,
die daar toe noch voor hun vertrek waarenvoortel'

* iod«. t zelve ook met 'er daadt hadden beveftight. Ook werdt daarna \
tCt

vergadering van de Heeren Staaten van Hollandt , t'hunnen aan^
goedtgevonden enverftaan, dat van weegen hunne Ed Groot tfoog'

0

Gift van ? j
ter

.

Generaalirdt daar heene zou w erden beftierdt, ten einde ^
ecrc hun leder van™n

,
voor vergelding en tot erkentenüTe van de soede dien?

tc 1 '

toegekir. eeduurende de laatfte toght ter zee gedaan, eenfommevan twaalf
derdt Kareis guldens moght toegevoeght worden : en dat boven e* D

\6A«g .
halven zoodaanige achthonderdt guldens , als ieder van de zelve» J

De vloot voorgaande befluitj, tot verval van hunne uitruftine , was toeg
eZC

,
e

dSÏÏST ^ vloot was nu den vierentwintighflen van September dvvers
va*

je
De Krygs- Maaze gekoomen, daar men, vermits het ftil werdt , en om^

Ie

a

rtake

Crdt

y
loed,:

!

liet te Se
T

dreeven te woiden
,
het anker moft werpen-

*

van den Ka- leggende lieten de Heeren Gevolmaghtigden den hooeen Scheeps^^

SZt?*dt by eenroePen '
r
,

oen ^ftaande uit den L. Admiraal de

Luitenant drie andere L. Admiraalen Evertszoon, Tromp en de Vries; de V 'c
,
lt

Bogaardt miraalen van der Huift , Bankert en Koenders ; en de Schoutenby^
rócpea? " de Liefde , Kornelis Evertszoon de Jonge , met den Kapitein Piet%ns-
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lomonszoon, die te deezertydt, in 'tesquadre van den Heere de Rui- i<^f.'
ter, als Schoutbynacht de vlag voerde. Hier werdt niet alleen beraadt-
flaaght over de zaak van den Kapitein Jakob Wildtfchut , die den Vi-
ceadmiraal van Nes op den negentienden der maandt hadt verhaten 5

maar ook over 't misdryf van eenen Jan Bogaardt , geweezen Luite-
nant van den Kapitein Kommer Gerritszoon ,

op het fchip de Luipaardt.
Dezen werdt te laft geleidt, dat hy in 't gevecht op den dertienden van
Junius de lyzeilen buiten laft van zynen Kapitein hadtjlaatenbyzetten,
*n» toen de Kapitein beval de zélvewTeêrafteneemen, tegen zyne or-
drc bevoolen , die te laaten üaan : dat hy ook den Quartiermeefter

,

tegens d'ordre, wil en dank van den Kapitein, hadt bevoolen draagende
te houden

, en overzulks oorzaak was geweeft dat het gemelde fchip

den vyandt afhielde. Zy werden beide in hunne verweering gehoort,
Cn de vonniflèn t'hunnen lafte

, volgens de meerderheit van ftemmen , in-

geftelt en daarna:): geleezen, vaftgeftelt en uitgevoert. De Krygsraadt t»<%.
°°tdeelde aangaande den Kapitein Wildtfchut , dat hy zyn eer en eedt J°™

is

mct hadt betracht , maar het Admiraalfchap , 't welk men onder den Kapkcm

j'ceadmiraal van Nes hadt gemaakt , fchandelyk verlaaten , hem der- Wildtfchut

halve van zyn ampt en bediening afzettende , en hem verklaarende eer- kén en
P
uU-"

*°°s en onbequaam om ooit of ooit in dienft van den Staat meer gebruikt gevoert.

te vvorden
: beveelende , dat zyn zydtgeweer door den Scherprechter

Voor zyne voeten zou worden aan {tukken gebrooken , met verbcurt-

maaking van alle zyne gaadje , die hy ter zaake van de tegenwoordige

*oght moght te goede hebben. De Luitenant Bogaart werdt toenbyvon- Vonniste,

nis van den Krygsraadt, ter zaake van zyn misdryf, niet alleen van zyn 8™* den

ampt afgezet en eerloos verklaart , maar van den Scherprechter wegh- BogSA"
gefchopt , of voor fchelm wegh gejaaght. Beide die vonniflèn werden
ftraks in 'twerk geftelt en uitgevoert, en men liet hen daarna met een
vaartuig aan landt zetten. Eenigentydt daarna \ werdt ook Rem 't Hoen, Vonniflèn

tweede Luitenant van den geweezen Kapitein Wildtfchut
, (om dat hy

°v

£0
^

™

2lch in de beraadtflaaging , waar by men riedt den loefte houden , by den anderen ge-

Xvindt te fteeken , en met het fchip t'ontvluchten
, by onderteekening

J^* oóieb

J[

an zeeker fchrift hadt ingelaaten) afgezet, eerloos verklaart, en voor
7

cnelm wegh gejaaght : houdende zyne gaadje voor verbeurt. Maar Hu-

^
recht Schooneveldt , den eerften Luitenant , die by de gemelde beraadt-
aaging wel tegenwoordig was , doch den Kapitein van geen' quaaden
a^t hadt gedient , heeft men alleen in een boete van drie maanden

foU
vcrweezen - Doch de Luitenant Verfteeg , Bevelhebber over de

aaaten op 't gemelde fchip , die zich ook in die beraadtflaaging hadc

on?
100?' werdt van zyn ampt afgezet, en verklaart onbequaamte zyn

\y0r
?
Olt of ooit ten dienft van den Staat in krygsampten gebruikt te

Kor 1

• ' met verdre verbeurtmaaking van zyne gaadje. De Kapitein
J^gj^jj»

niira d
^°^rum > die °°k °p den negentienden der maandt den Vicead- w

°

rd

r

t

u

^or

tzvn
Van ^es hadt verlaaten , werdt, naa 'toverweegen van 't geen hy een jaar in

een
Ver^hooning bybraght, door den Krygsraadt voor den tydt van*^-

in de V
1 de bediening van zyn ampt gefchorftj, en de gaadje, die hy 2yn ampt

vloot !
g hadt verdient, voor verbeurt gehouden. Terwyl zich de^hoH^

hieldt d'aankomft van den Viceadmiraafvan Nes, voor 't Landt ont- deert.

Verfch'-^^nngen de Heeren Gevolmachtigden en de Ruiter twee zeer

tydtfSr ^ingcnf, waar vand'eerfte tot droefheit ,
en de tweede tpc + £"*«

behoJXftrekte: d
'

eene aangaande 't verlies ,
en d'andere raakende de

yf^iïz van zommige fcheepen , die men federt den ftorm noch
111 Boek.

F
ii i mifte,
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166$. mifte, en daar men in 'tkort noch nader befcheidr van kreeg, dat hier

Bencht 0p uitquam : de vier oorlogfcheepen
, genoemt het huis te Zwieten ,

de

?X Gelderfche Ruiter , de Sint Paulus van Zeelandt, en de Sint Paulusvan

va» ecbig» Enkhuizen , die gevoert werden door de Kapiteinen Karften Krynszoon
de

ic «epen.
Rechtere,Evert van Gelder,Cornelis Tomaszoon, en Jan Raap, waaren den

achtienden der maandt, naa den zwaaren ftorm , met twee branders,

o?chnai
n V^ °^ ZCS ^enoe^uiten

»
een Engelfche kits, te vooren opdekuftyan

khcepcu" Schotlandt genoomen , een Engelfche prys , door de Ruiter in Amerika

koomen verovert
, (die voor uit was gezonden , en eenigen tydt te Bergen hadt

ftwm o"P ge]egen ) en noch drie °f vier koopvaarders , t'zaamen zeventien ofach-

hetDog. tien zeilen, op het Doggers Zandt gekoomen, en Zuidt aanleggende»
g«s Zandt. om je Hollandtfche vloot, daar ze van afgedwaalt waaren, optezoe-

nrmoc ^etli ontmoette hun een Breemer Smakfchipper , dien zy vraagden of

hy geen Engelfchen hadt vernoomen ? . Hy antwoordde , dat hy tachtig
ten een'

Brccmct

Schipper, Engelfche fchecpen had gezien , en by zeven der zelve was geweeft»

die hem hadden toegeroepen , dat ze eenige Ooftindifche fcheepen had-

den verovert. Men vraagde toen den Breemer, wat koers dat men da'1

beft zou necmen , om d'Engelfchen t'ontgaan ? Hy riedt hun dat ze

q°Pa£n
ns

Ooftzuidtooft zouden aanzetten. Dus gaf hy hun , het zy uit onvet'

raadtzy ftandt en onkunde , of, gelyk zommigen meenen, willens en weeten8 '

ïcTaiïdc'cn,
ecn'quaaden raadt

: want hadden zy hunnen koers Zuidt aan vervolgt,
z/

zouden niet alleen boven d'Engelfchen, maar ook verre boven de Hollandr
'

fche vloot geloopen hebben , en waaren buiten twyfTel behouden vo°'

En verval
1 ^an^ z ge^oome» : roaar nu, hunnenkoers veranderende en Ooftzuidto

0 -

t

len onder
3

" voortzeilende , vervielen ze in den donker , ten twee uuren naa den midder
'

fchén

gcl
" nacllt

' v^ mylen buiten 't landt van 't Vlie, ontrent de hooghte

'iTsept. Amelandt, in 't midde der Engelfche vloote, die hen omringde, en 1°C

oodo
VIcr den dagh op lien Degoftte fcmeten. Hier werden de vier oorlogfcheep^'

fchccpe'n en
naa ecn uur vechtens , verovert. Het Huis te Zwieten , dat tzeve^

f

ï

h et?" ftukken voerde
,

zeit men dat Hechts negen fchooten deedt , en #ra

4oy«cn.
rc werdt overgegeven

: maar de Kapitein Evert van Gelder fchoonbr°
e
'

der van den Heer de Ruiter, voerende het fchip den GelderfchenR^
met zesenveertig Hukken

, hadt zich trenelyk gequecten Ter zeiver ft°
n
'

de zyn noch eenige van hunne byhebbende fcheepen genoomen : te^
ten de kits, end'Engelfcheprys, boven gemeldt, voorts drie ofvier£
hoeftfluiten, twee ofdrie koopvaarders, en twee branders Het brandtW
de witte Zwaan

, dat zyn maften hadt verlooren , en door van Nes #fltompcnvyas verzien, was ook ontrent deeze fcheepen geraakt, & %
Kommandeur, Jan van Braakel , ftak 'er den brandt in; op dat het n

f
in handen der Engelfchen zou komen, en bergde zich, met zyn
met de floep op 't eilandeken 't Heilig Landt. Dus zyn van achtien of

nf
gentien fcheepen weinig ontkoomen: onder anderen raakte een bel***

fluit noch in d Oofter Eems , een ander in 't gat van A melandt, en een

vaarder in t Vlie. Deeze tyding ging den Heeren Gevolmachtigdenf ,

Ruiter buiten hunne gifting
: nadien ze te vooren door eenige galjoots

fchap hadden gekreegen
, dat de gemelde fcheepen den achtienden

0

maandt het Doggers Zandt op vyftien vadem waaren aepaffeert • . ie
hunnen koers Zuidt aan naar het Texel ftelden. Waar uit de g

cfCl

e,

Heeren afnaamen en vertrouden
, dat ze in benoude haven waa**j

g

raakt: maar 't ontmoeten van dien Breemer Schipper was hun
ongel,

en 't veranderen van koers, op zynen quaaden raadt , hadt hen °*^
de vyanden, en in hunne handen gebraght. Doch hier tegen gaf »e

fa
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lukkig geval van cenmerkelyk getal der andere vermifte fcheepen weer i66<$.

Jtof tot vreugde. De Kapitein Adriaan Dirkszoon Houttuin , die, in Verhaal

tafweezen van Steehouwer, de vlag als Schoutbynacht voerde, zagh , Srvaamï
toen de ftorm, die de Hollandtfche vloot hadt verftrooit, wat bedaar- van den Ka-

de, 's morgens, den elfden der maandt \ ,
eenige fcheepen aan ly , daar

ny naa toeliep
, verhoopende 's Landts vloot te vinden. Daar by koomen- nacht

ae waaren 't tien oorlogfcheepen, en drie Ooftindifche fcheepen, te wee-
de Jonge Prins

, de ryzende Zon , en de Kogge, of 't oudt wapen van Hykomc
Amfterdam, met een fluitfehip de vergulde Dolfyn genoemt. D'elf oor- ^ortly
l0gfcheepen

, die zich hier by een vonden , waaren de volgende , tien ooriog-
fchcepen cn

Bevelhebbers. Scheepen. ?^r

°oft-

ddriaan Houttuin, als Schoutbynacht. 'Twapen van Medenblik. vaarden,

Jakob Broeder. — — ^JDeDomvanDitrecht.
Adriaan van Veen. — — Asfperen.
ElandtduBoü. — — DeVreede.
jakobThilipszoon. — — Zutfen.

Joofi Michielszoon. — — Hollandia.

Willem Boudewynszoon. — — Schiedam.

Renrik Brouwer. — — De kleene Harder.

-^driaanTeding Berkhout. —
• DeTrinces.

Engel lanszoon. — — De Vlasblom.

TdeHilkes. _ - - DeToftiljon.

Deeze fcheepen liepen met eikanderen ter lens aftot tegen den avondt,
toen zaagen ze vyf of zes zeilen achter uit , en fmakten 't op de ly , om
die in te wachten, maar zy verlooren ze door de duifterheit der nacht.
Daarna hunnen koers tot den twaafden vervolgende

, quaamen ze op Zykoo.

het Doggers Zandt, op twintig vadem waters. Toen liet Houttuin de Sogg«s

heJ

^ittevlag waaijen, en men beraadtflaagde over den koers dien menzouZandr.
«ouden, om 's l andts vloot aan te treffen. Men befloot den koers Zuidt zmcTdea
?
a*ne {tellen. Dit werdt terftondt in 't werk geftelt, tot den dertienden k<*« Zuidc
s morgens

, toen werdt het (til, en daarna kreegen ze den windt uit den
U'cltzuidtooüen

, met mottig buijig weder. Zy liepen te dier tydt Zuidt-

ee
« aan

,
tot dat ze , naa den middagh , bezuiden 't Zandt gekoomen , zien ooi*

^nige zeilen, te loefwaart voor uit, in 'toog kreegen, die zy meen-
fn^fvaliea

ben
S ^anc*ts v^00t te zvn : °°k wouden ze daar dwars in gezeik heb- by.'aonde?

EulH
in<^ien nen zeeker Huisduiner galjoot , en de Schipper van den ver-

^

o
nsciïi:hc

L,,en Appel, die hun al vluchtende voorby zeilden, niet gewaarfchout

in m
Cn

' 2eêêende > dat het de geheele Engelfche vloot was , beftaande Worden

!

tQ
er dan honderdt zeilen. De Huisduiner Schipper riep het volk van SSSet

difch *"
C*"P de Ryzende Zon in't voorbyzeilen toe, Hey vrien- galjoot gc-

fQnt
°"

' rukt aluw zeilen by , en vaardig in den top. Zoekt den vyandt
waarfcho«-

ic'n ons

C^ten
' 15 degeheele Engelfche vloot. Zyjaagenonsnaa, en zul-

maar
S

*n een imr °f twee onderhaalen. Dus verre ben ik 't ontkoomen

:

kken
andere makkers zyn meeft verovert. IVy waaren met een

die dFp
al Verftrooide fcheepen , door 't bedroch der Staaten vlaggen ,

*t Slot fê^hen heten waaijen , onder hen vervallen. De Fenix en

ons de £
n Honingen zyn voor myn oogen weghgenoomen. Nu vervolgen

PVy m0eT
nden metal humernaght , en haaien ons handt over handt in.

len
Voor

en ?h de donker valt firaks vankoerj veranderen: ofwy zui-

den va/7
mMernacht aI omcingelt , of licht wel eer in 's vyandts han-

Ueft
- U zal uw twee makkers (dees waaren wat voor uit) ook

lii i gaan
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1665.gaan waar/chouwen. ^eeze tyding en waarfchouwing viel niette

vechten: 't was onmoogelykmetelfoorlogfcheepen en drie afvier koop-

vaarders tegens zulkeenovermaghttebeftaan. Menvondt nergens hoop

van behoudenilTe dan in 't vluchten. De drie Ooftindifche fcheepen fpü-

den geen tydtvan doen met beraadt Qaagen, maar fielden, alles byzet-

ScviuchTca
tende wat goedt kon doen , hunnen koers Noordtnoordtooft of Noordt

Jaaten aan , en lieten 't , nevens het fchip den Dolfyn , voor de windt afloopen.

win°d°

r

a f-
De Schoutbynacht Houttuin verpreidde de Kapiteinen der andere oor-

loopcn. logfcheepen, in der yl overleggende wat men in deeze gelegentheittcfl

Houttuin meeften dienfte van den Lande zou doen. Toen werdt goedtgevonden

»

dat men d'Ooftindifche fcheepen met kleen ofopgegydt zeil zou volgen *

op dat d'Engelfchen , zulks ziende , niet denken zouden , dat het ge-

tal van deeze fcheepen zoo kleen was. Dus liepen ze Noordt aan» t0

tegens den avondt, toen moften ze, dewyl hen d'Engelfchen (terk ver-

volgden, meer zeil maaken ,
verhoopende d'Ooftindifche fcheepen te be-

zeilen. Maar 's morgens waarenze uit het gezicht, ook zaghmen g
ee"

Engelfchen. Houttuin ftelde toen verfcheide koeriïèn aan , om d'Ooy

indifchvaarders , waar 'tmoogelyk, te vinden. 2y hadden zoo haaft*

't donker werdt hunnen koers verandert , en leiden eerft Noordtooi

,

en daarna in de voornacht Ooftnoordtooft aan , loopende dwers vo

d'Engelfche ooftelykfte fcheepen over , om hen te misleiden, enontfe

middernacht recht Ooft aan. Het fchip de Ryzende Zon, inde duiite .

heit der nacht van d'andere fcheepen afgeraakt , vondt zich 's morgei*

alleen
, kreeg daarna een Hollandtfch galjoot by zich , en zerte ,

11

veel fukkelen, en 'tuitftaan van veel gevaar, den koers naar den v
^

lbndt. Doch 't werdt noch eenigen tydt van een Engelfchen kaapcï 8

volght , en raakte daarna $ op de Jutfche kuft by twee kloeke Engel1

oorlogfcheepen , die drie koopvaarders by zich hadden. Waar do°r
.

gedeelte van 'tvolk, vreezende voor d'ellende der Engelfche geV3^
nifle , de boot begoft los te maaken , om die in zee te zetten , en fla

landt te vluchten. Dan d'Engelfchen zochten hen niet. Zy zaagefl •

Ooftindifchvaarder voor een oorlogfchip aan , en lieten hem zyn'^f
S

ongemoeit vervolgen. Dus raakte dit fchip noch eindelyk
f in den S° fl

^'

en quam voor 't Slot Kroonenburg , en by de zes fcheepen van den Sch0
*1'

bynacht Stachouwer, ten anker. De Kapitein Houttuin , die, gelykg

ding darde meldt is , alle vlyt te vergeefs hadt aangewendt , om de drie Oouind^"

l°nE Kog ^??
Cn °P tefPeuren '

verftondt 's avondts * door den Schipper vafl^

ge naar

'r Zoenwa-
ter waaren

gezei

Hy
Wiiiem
Boude-

wynszoon
derwaarr.

De drie

Ooftindi-

fche fchee-

volgt ze

nier kleen

zeil.

13 Seft.

D'Ooftin-

difche

fcheepen

veranderen

hunnen
koers.

De Ryzen
de Zon
loopt naar

de Zondr.

4 i+Sept.

$ 17 Seft.

f zo Seft.

Houttuin

kryght ty-

?" Dolfyn
, Juriaan Juriaanszoon Poel de Jonge , dat de twee fcheep

cfl

, Jonge Prins en de Kogge hunnen koers naar het Zoenwater
-

in Noo^.™cn gen hadden geftelt: doch dat de Ryzende Zon met noch een
ö0t

zendt hun was geraakt. Toen zondt hy den Kapitein Willem BoudewynsZ n
van Eik , met het fregat Schiedam , naar 't Zoenwater , om te ver^

e^
,n of daar Ooftindifche en andere fcheepen waaren ingevallen: met

• ren laft van ten eerfte terug te koomen , en hem voor of üi van* i^Sept.
te vinden. Hy liet ook een galjoot naar de voornaamfte haveflcn

{

Noorweegen zeilen, ten einde dat men alle Hollandtfche fchecp
60

d'Engelfchen zou waarfchouwen: ftellende hunne verzaamelpl*f
s

fat

;
daar hy met zyne fcheepen tot den zeventiende» n

ifte. Toen werdt hem door een Noorman, die met een )° ^
: quam , bekent gemaakt , dat binnen VlekkerenW'

o^,ndifch fcheepen waaren ingekoomen , en onder anderen een Ooftindnc1

^ Q0
Jisèft. der. Hier op werdt goedtgevonden dervvaart te loopen : ten dc«• ^

ontrent Vlekkeren
viekkeren. maandt kruifte.

aaneen zyn boordt quam
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rechte kennis van zaaken te bekoomen , ten deele om zyne fcheepen, i<56> s

die in den voorgaanden ftorm zeer lek waaren geworden , wat te voor-
zien. Daar binnen koomende, vondt hy 'tOoftindifch fchip Nicuwcn-
üoven, en de twee oorlogfcheepen de Vlasblom en de Poftiljon, (die
s nachts van hem waaren afgeraakt

, en, met d'Ooftindifchvaarders voor
uiuoopende en daar van afdwaalende , hier waaren ingeloopen) met
noch twee koopvaarders

, en een galjoot. Hier verftondt hy uit den
monde van den Stuurman van 't fchip Nieuwenhoven , Markus Janszoon

,

m wat ongelegentheit en uiterfte gevaar dat ze met dat fchip waaren ver-
vallen. Zy waaren, verhaalde hy, den achtften der maandt ontrent Ber- Verhaat

iT'ÏÏ \

LandtS Vl°0t Sekoomen : en m° ften den negenden f in den IZiLdjk
c mkkelyken ftorm geduurig pompen : en den tienden nam de ftorm ™ ™erftc

d°° !?
C,

j
^atzy"

'

c niet geen twee pompen konden gaande houden; naa- ^«opftln-
ien die doodden peeper gantfeh onklaar waaren. Toen vielen zy met

jJj£[|

fcl»P
e man aan 't baalien, en zochten 't water mer baalien (dat zyn wyde hoven7n~

n platte fcheepstobben , of bakken) uir te fcheppen , doch 't water wies den ftorm

öaar tegens aan. Zy maakten toen de fokby, om voorwindt af te loo-
ftaa„

UU£e~

Pen, maar konden 't groot zeil niet inkrygen , en verlooren in dat werk ïvsept.
tvyee kloeke matroozen. Daar was toen al vyf voetwater, dat geduurig Daar komt

aanwies, in *t fchip , en drie voet op den onderften overloop , 'twelk J^SS?
J}et fcheepsvolk ten hooghften ontftelde: niet anders dan 't verlies van
lchip en leven voor oogen ziende. Toen liepen ze een oorlogfchip ('t was
1 fchip den Briel, daar Kapitein Nydekop geboodt) onder de ly voorby,
Om 't zelve met toe te roepen , dat ze zonken , tot hulp te beweegen : maar
't kon hen niet helpen, noch redden. Hier op fprong de Schipper Pieter De Schip.
Kooker, die nu ten einde van alle hoope was, vreezende elk oogenblik ?

cr (prins£

met het fchip te verzinken, buiten boordt , in zee, poogende naar 't oor-
lm '

logfehip te zwemmen, en werdt, dat wonder was, in dien ftorm noch
geberght j. Al 'tvolk, ziende dat de Schipper hun uit wanhoop begaf, iZhMlÈl
ontviel toen de moet, en 't fchip ftondr, by gebrek van tegenweer op

'

Tvolk

tpunt van te zinken; want met het verminderen der hoope verflaauwen SoS

m°"

de krachten. Doch de Stuurman fprak den matroozen weer moedt DeStuur-

002 ê
"u

h(
?°
pe UOd

X
h"dt tC ZUÜen bezeilen

'
Zy viel™ ^n iT^nieuaan t baalien, hepen Ooftzuidtooft aan , en twee of drieuuren hari,n -

man
na2aghmCn dat hetwaterniet meer toenam. Waarop hen de Stuur-

dat
tC meCr aanmaande

»
om ^«nner behoudenille te arbeiden : zoo '« ^cr

Vol

*e cen geheel etmaal zonder de minfte verpoozingbaalieden
, endeneden

nee
morgen * begoft het water wat te minderen en 'tonweer af te

MtT*' ,

0ntrent den middagh kreeg men 't water gelyks het zaadthout. mindere.

daar
akte toen Zonderzeilen weer by. De Stuurman ftelde 'tvolk

landt
^ V°°r

'
dat men met den Soeden windt '

dien men nadt
'
naar Ho1"

Zich
Zou °verfteeken : doch zy begeerden in 't tegendeel', dat men

geyen
e

*L
net fchip naar de eerfte haven, die men bezeilen kon, zou be-

te^
je
?0^ waaren ze t'eenemaal afgemat van al den arbeidt. Men hadt

No0t^ "reedtte van ruim zevenenvyftig graaden , ftelde den koers

t>aarna
aan

' enzagh s anderendaaghs \. het landt beooften der Neus. -j-n^
D°ordt

Wat nader oncler den wal koomende, kreeg men een Loots aan Heefchip

hct ^aüe?
quam noch 'savondts behouden binnen Vlekkeren, onder ^hr

*0o
°nde ft

tCn anker ' Maar 't roer van 't fchip was ftukken, en 't fchip vkUae™
de Wk„ ltallig van de peeper, dat men eeen pomp kon klaar krygen :

^chzcer

Uit
8evaar

aaten Waaren door de PeePer ™*ftopr. 'Tgeheele fchip was
en

, zeil en treil veroudt en vergaan ; de boot verlooren ; veel loos.

Hij ¥-
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1665. lyftoght in den ftorm overboordt geraakt : met veel peeper , die methet

water ook te voorfchyn quam. Hier by hadt men gebrek van kabels en

ankers. De Schoutbynacht Houttuin was bereit om 't gemelde fchip

dSct°
r" naar 'tvaderlandt te geleiden: maar naa dat men 'tdoor drie Kapiteinen

onbequaam hadt onderzocht, werdthet , ter zaake van zyne lekheit, geoordeelt niet

bcTuwcn"
Dequaam tezyn om zee te bouwen, en men verftondt, datmendegoe-

En befluit deren , om 't verder verderfvoor te koómen , zou ontloflèn ,
cnin'triuit-

?nSi
e

flS
n
fchiP den Dolfyn laadcn. Voorts werdt beflooten, dat men 't fchip zoö

celaadeo. zoeken te herftellen , en dat de Kapitein Engel Janszoon , met het fchip

2«°toX-
^e Vlasblom , daar, tzyner hulpe, by zou blyven, tot nader ordre.

waarnis van Daarna verzocht Houttuin aan den Overftevan 't kafteel te Vlekkeren >

Z^f'
^at ^ 1 Ooföndifch fchip, 'twelk men daar liet , en alle andere Hol-

zoek aan" landtfche fcheepen , daar aankoomende , naa zyn vertrek , zou byftaan

'

«ienOver- en ue behulpzaame handt tegens d'Engelfchen bieden. D'Overfte be-

vlekkeren, loofde , dat hy de Hollandtfche fcheepen naar vermoogen zou befch^'

men , en Houttuin liep den twintigften der maandt met zyne negen

oorlogfcheepen weer in zee , kruidende voor Vlekkeren tot den twee-

Hy befluit ëntwintighften , toen befloot hy naar 'tvaderlandt te vertrekken. ^
c

dcrYandue
uet ny den Kapitein Engel Janszoon binnen Vlekkeren , met eenbrie»'

vertrekken, weeten : hem be.veelende, den Kapitein Willem Boudewynszoon (
al*

hy daar uit het Zoenwater zou aankoomen ) kennis van zyne vertre

Kryght te geven. Ter zeiver tydt verftondt hy, door een Noorman, koom efl
"

Ëitira de uit het Zoenwater , dat de twee Ooftindifche fcheepen , de ]onf

de Ko^e Prins en de Kogge, in 't Zoenwater voor Chriftiaanftadt , of Aniy'

water zyn behouden waaren aangekoomen. Hier op ging hy met zyne byhe *

supgekoo- bende negen fcheepen naar 'tvaderlandt t'zeil. Daarnaa kreeg men k
'

'h* Ooft- richt, dat het Ooftindifch fchip Amftcllandt , naa den ftorm, op*0

indifch zeftienden der maandt , zonder eenige fchaade geleedcn te hebbe"'

fteiUndt" we^ r tc Bergen was te rug gekeert , en in de haven aldaar ingek°r '

was weêr tc Ook kreeg men tyding , dat de Kapitein van den Kerkhove zich ^
koomcn.

C
liet ĉniP Rotterdam by Bergen, voor Bok opraa, onthieldt. Hy l,a

i 9 sept'. gelyk gemeldt is
,
laftgehadt, om, nevens den Kapitein Jakob Cetfc{[ '

vaTS Ka- °P het Ooftindifch fchip *t Slot van Honingen
, dat men meende &l

Kerk- noch ontrent Bok op raa lag, te paften. Maar 'savondts van de vl°°

zeilende
,

met meening om 's anderendaags binnen te loopen ,
vve

hy door den ftorm uit den Noorden overvallen , die hem wel dertig &f
len om de Zuidt dreef. Daarna was hy , de windt Zuidelyk fchiete

^

de, den veertienden binnen geraakt, en voor Bok op raa ten anker g^

miftoS- koomen, zonder daar 't gemelde fchip te vinden. Niet lang daarna q
ua'

indifch noch een ander Ooftindifch fchip, genoemt Diemermeer, ( weleer

v

mem d'Ooftindifche vloot , voor haare aankomft te Bergen , doorƒ

pueuj

hove.

komt te afgedvvaalt \ , en tot noch toe vermift) ontrent Bergen, en werd* ^Ber
£-
cr
V delyk in de haven gebraght^:: hoewel zich zes Engelfche oorlog^

pen daar ontrent lieten zien. Ook hadt de Bevelhebber van
ftk^eC

^j^tll uaai . z.n.11. V/Uft liaUL Ut, JJCVtlllCUUtl \ üll I.*»-"
QQ.

Bergen, Cicignon, zoo met foldaaten te zenden , als anderfins , f?

pe

te vlyt betoont, om >t gemelde fchip te befchermen, en te redden. ^
voorfchreeve twee Ooftindifche , met noch eenige andere fcnefL|c-

daar insgelyks ingevallen, verzochten aan den Kapitein van den

hove, dat hy niet zou vertrekken, maar daar t'hunnerbefcherming^

eenigen tydt verblyven , tot dat ze naarder ordre uit Hollandt ^o
,

hebben bekoomen. Hy was hun te wil: eensdeels dewyl hy die k°.^
ce,

ke fcheepen geen behulp dorft weigeren: en tendeele wegens de # ^c
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diein zyn (chip d'overhandt fcheente neemen; want meer dan de helft 166f.van zyn matroozen laagen in de kooyen , met brandende en duliekoort- *****
cn bevangen: 200 dat hy naulyks met hetgezondt volk een anker kon k^T
lichten, en met wift hoe hy't fchip zou overzee konnen brengen. Dus
«reeg men met er tydtkennifle van eenige fcheepen, die door denleftennorm waaren verftrooit. Korts naa 't neemen der Hollandtfche fchee-
pen boven gemeldt, zette d'Engelfche vloot hunnen koers naar Enge-
anclt, en de Graaf van Sandwich quam 's nachts voor den eenentwln-
«gmten der maandt met achtien zeilen, de twee Ooftindifche en ande-
e veroverde fcheepen, binnen Sowoldsbaay , ofSoulsbaay, ten anker:
Q*jr noch meer fcheepen op volgden, gelyk de volgende brief, te dier
jat aan den Generaal Monk

, Hartog van Albemarle , door hem ge-
geven, nader aanwyft,

Genadige Heer

,

I

Myverboope dat myn laatfte, van den vyfden f deezer , // wel ter Brief v*m.
3Jtndt zy gekoomen: waar by ik u '/ neemen van den Viceadmiraal en J^^f**
Jn Schoutbynacht der Ooftindifche vloote , met vier oorlogfcheepen , en wichaan
drie ofvier koopvaardyfcheepen , verwittigde. Sedert.zyn ons op Sater-

jJjjSjIJdagh nacht den negenden \ deezer noch achtien zeilen ontmoet , die wy gSchiee-

&ee
ft naamen, en daar onder een oorlogfchip met tzeventig ftukken , en vcn -

andere met veertig en meer ftukken, ook eenige uit JVeftindie koomende , \U^!n
en andere met oorlogs- en levensbehoefte voor de vloot gelaaden. Maar fiy1-

Van dit lefte voorvalkan ik uw Genaadegeenvolkoomen befcheidt geven: til»^''
nadien 't weder dien nacht begoft fontfteekenen buïjigte worden

, 'tgeen JfoiT*
ons van eikanderen heeft verftrooit. Maar niettemin quam ik , Godt zy

'

gedankt
,

hier den verleeden nacht met achtien \ zeilen ten anker Ik 1

heb den Souverain, met twee Ooftindifche fcheepen , en eenige der
ojerde oorlogfcheepen ,

by my: enwy zien fcheepen rondtom ons in zee,
huwen koers herwaart aan

ftellen ; zoo dat ik niet twyffel of alle
^fiheepen zullen hier met Godts hulpe behouden aankomen: alhoe-

nln j
vla&&en van het witte en blaauwe esquadre miffe , uitte-

trnTri
n Sclmhnac^ der blaauwe vlagge. Ik ben voomeemens het

'

6ÜOte Jchip, nevens depryzen, naar de riviere van Chattam te bren-

ten 7 ,tmeefie deel ^r fregatten in Hart ly- baay en Harwicb te laa-

tre \

mm °rdre ma^° fte ên tot hun verblyf Wy hebben hier on-

it^C
mdt SevaWm 'tn de leP ontmoeting * bekoomen. Ik beveele*Rencontre,

è
Genadem de hoede des Allerhooghften. Soulsbaay den xij 1 Septcm- X ^sept.

MDC LXV. naar Jen
nteuvven

*üw Genades ootmoedige dienaar //jL

SANDWICH. ,T .

t)och
^^en d'Engelfchen met den veroverden buit in hunne havenen, j^jjj^

ten *Yas aanmerkelyk , en by veele onbegrypelyk , dat de twee vloo- vioote!^

ft°rm
geciuurcnde de verhaalde zeetoght , inzonderheit naa den leften ^e

^J-
brandtw

m
f
ermaalen ^icnc een waaren geweeft | : dat d'Engelfche b/ecn

tenwachj ten vcrfcn eide reizen, niet alleen door de Hollandrfche bui-
JJJJgJj

ter ^ en
> maar ook zelfs uit het fchip van den L Admiraal de Rui

docn *
aaren gezien : dat men ook d'Engelfchen t'elkens zocht aan te 'e|**w.

andcrcn
der dat nocntans wederzydts vlooten in gevecht of aan elk- +z5£££

den
üorm

Uaamen
' Dit fcneen te vreemder ,

om dat d'Engelfchen, na *P-^.
.m

» altydts ongelyk fterker van fcheepen waaren, en naaulyks

kon
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ióó^.kon vermoedt worden, dat ze d'ontmoeting zochten te fchuwcn. Men

moft dan ontrent deeze zaak Godts zichtbaare beftiering en wil erken-

nen : zonder dat desaangaande eenige waarfchynlyke reden kon wor-

den gegeven, als alleen dat veellicht d'Engelfchen , vlammende op den

rykenbuit, en geduurig jacht hebbende op eenige der verftrooide lchee-

pen , daar door te gelyk zeer fchielyk van d'eene plaats naar d'andre,

telkens met onverwachte verandering van koers, zyn verzeilt, en da

ook daardoor telkens d'ontmoeting en 't aantreffen werdt belet: orten

waare dat eenige andere onbekende toevallen d'Engelfchen moghten ne
-

ben verhindert , of afgefchrikt. Ook kon 'tmiflehien zyn dat ze, ^
meeft toeleggende om te winnen, en minft om te waagen ,

nietgeraa-

den vonden de Hollandtfche vloot te zoeken en (lag te leveren. Zy<*icn
'

den zich dan van de gelegentheit die hun voorquam : het ongeluk vai

den ftorm ftrekte tot hun geluk, en joeg hun zoo veelfcheepen inde

mondt. De tyding van dat verlies in Hollandt ruchtbaar wordende,

veroorzaakte groot gemor onder 'tvolk: wantfmert baart klaghte. **e

onverftandig graau , dat gemeenlyk naar d'uitkomft der zaaken oordee^

gaf de wyt van al de rampen , de vloot overgekoomen , aan 'tqutf

beleitder Heeren Gevolmaghtigden : daar ook eenigen , die verander*
1

^
Vaifche zochten , fcheenen onder te roeijen. Men hoorde overal quaade geruC

StTaadeci ten » en onc*er ^e gemeente werdt uitgeftrooit , dat de Gevolmaghtig^
derHccrcn die men in zee hadt gezonden , zich zoodanig niet hadden gequ^ete »

Hgdw'door als men van nunne wysheit en befcheidenheit hadt verwacht
,

maar
^

'clandt in 't tegendeel groote misflaagen , zoo wTel ten aanzien van 'tfoldaat-

van 't zeemanfehap , hadden begaan : dat tufTchen de gemelde Heeren
^ ^

vereifchte overeenkooming f en onderlinge eendraght niet was geW^,'

en vooral niet tufTchen den Raadtpenfionaris Johan de Wit en den \-
^

miraal de Ruiter , waar uit veel ongemakken waaren ontftaan ,
die o

fchaadelyke gevolgen hadden veroorzaakt. Doch of die uitftrooiji^u

op redenen waaren gegrondt, kan men uit het verhaal der voorgaf .

zaaken , toevallen , en befluiten , voorts uit het geen van tydt tot

werdt ter handt genoomen
, genoeg afneemen. 'Twas ook zeeker

&
zich geduurende deeze zeetocht nooit de minfte oneenigheit tutf^J
de Gevolmaghtigden onderling, of tufTchen den Raadtpenfionaris dc^\

en den L. Admiraal de Ruiter in 'tbyzonder, hadt geoopenbaart :
c0 ^

in 't tegendeel by de gemelde Gevolmaghtigden en den L. Admiraal

^
Ruiter, en ydervan de zelve in 'tbyzonder, niet alleen een vertroU^
en volkoome vriendtfchap met elkandere geftaadig en onderling waS

jciv
tigdenaide derlioudcn , maar dat bovendien, tot elks verwondering , in ^e^

vV

jen
tighfte beraadtflaagingen , die meermaalen in verfcheide gelcgen^^
voorvielen , zelfs nooit eenige verfcheidenheit van gevoelens tuiie,

de zelve Heeren en den L. Admiraal de Ruiter werdt befpeurt:
^°

Jl£
jt'

ook zulke verfcheidenheit van gevoelens met de naauwfte en befte Vtf
fla-

fchap wel kan beftaan. Daarenboven gaf de L. Admiraal de Ru *te

j^y

derhandt een lofTelyk getuigenis van den Raadtpenfionaris de '

Ja(

prees zyne wakkerheit en onvermoeide arbeidtzaamheit
,
zeggen^

'

^

zorghvuldigheit en naarftigheit hem ontrent de laftige M\
1

Jt
van den van zyn amft tot groote verlichting hadt geftrekt : dat zyn iüy& ^0

in alle de beraadtflaagingen , met hem end'Opperhoofdengehouden

^

altydts dienftig en nut wasgeweefl: en dat'er niet was 'twelk&Ü

ftandt, als het zich daar in wou oeffenen, niet km bereiken; pe

trent zaaken daar hy te vooren weinig of geen kennis van had» •

geftrooit.

t Harmo-

eendraght

tufTchen de Ruiter
Heeren Ge-

vclmagh
tigden

Ruirer.

Mijfive

met de by-

Liagen

1666 ge-
drukt,

p. A. 4.

ZteooJ^

Aitz^ema

xlv. 651.
De Ruiters

Raadtpen-

fionaris

Johan de
Wit.
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gemelde Raadtpenfionaris fchreef, toen de vloot den drie'entwintighften
öcrmaandt voorKamperduin was gekoomcn, en naar Goereê zeilde ,

een langen Brief aan den Heer Niklaas Vivien, (die, als Raadtpenfio-
naris der itadt Dordrecht

, in zyn afweezen zyn ampt bekleedde) be-
neizende een net verhaal van 'tvoornaamfte datgeduurende de zeetocht
was voorgevallen

: welke brief ter vergadering der Heeren Staatcn van
«oiiandt den vyfentwintighften werdt geleezen, en daar op ten zeiven
Qaageby hunne Ed. Groot Moog. het volgende bcfluitgcnoomen.
ue renfwnaris Vivien heeft ter Vergaaderinge gecommuniceert een

wfflvevanden Heere Raadtpenfionaris de Wit , een van haare Hoog.
loog. Gedeputeerden en Gevolmaghti^den over 'temploy van V Landt

s

vioote gefchreeven in 'tfchip <Delflandt , den drieentwïntighpn dee-

ris -

6nde maandt
->
en

i onderparticulier addres aan hem, Teifiona-
voornoemt

, de Regeering toegekoomen , inhoudende een fommier ver-
aal van deordres, met den aankleven van dien, dewelke fuccejjïvelyk

s Landts vloote waaren gegeven , Jedert dat de zelve zee hadt ge-

ozen
, nevens verfchcide particulariteiten daar ontrent , zoo m het

eenen zeilen
, als zonderling in het wederkeeren van de voorfchreeve

yoote
, ten opzichte van den geleeden Jlorm voorgevallen. Waar op ge-

delibereert zynde , hebben haare Ed. Groot Moog. den voornoemden
Raadtpenfionaris voor des zelfs zonderlinge vigilantie ] , yver , direblie\
en goede conduite *

, ontrent het employ \ en Jecuriteit \ van 's Landt

s

vloote , van tydt tot tydt toegebraght , bedankt , en zich alle het zelve
ivel laaten gevallen , gelyk haare Ed. Groot Moog. den zeiven daar voor
dis noch bedanken , en de gefielde ordres , mitsgaaders de gepleegde con-
duite ,

zich in alles wel laaten gevallen by deezen ; met betuiging dat
haare Ed. Groot Moog. de geleede rampen en fchaade ter zee geenfins
aanzien of confidereren als effetten van eenige de mmfte difordre ver-
zuimofie quaade toezicht, dieby deEeeren haareHoog. MooQ.Gedepu
berden zouden weezengepleeght , maar alleen en puirals eenkajïydim
* de goede Godt deezen Staat, en den ingezetenen van dien, weevens

• ^remeemghvuldige zonden, oogenfchynlyk heeftgelieven toe tc zenden
vjntrent deezen tydc hadden Zommigen ecnig bedcnken of men dc

<C on
m
? T ™°gei\^leggen. Doch de Raadtpenfionaris voerde

nW l den/enlionans Vivien in zeekeren brief * dit volgende tc ee-
op de vraage , in 'temde van uw Ed. brief van den p

'

l66j.

1
5
SepK

Refolutie

fier Heeren
Sraaten van
Hollandt,
by dc welke
den Raadt-

penfionaris

dcWu
werdt be-

dankt
, en

de tcgen-

fpoeot ter

zee aange-
merkt als

een tuch-
tig , die

Godt den
S;aat, en
des zelfs in-

gezetenen
heelt willen

toezenden.

t Wa%er-
heir.

%Reftiertng,
* Goedt be-

leid/.

4- Bfdryf.

i Verze-
kering.

-ften d
'£ ~ v w ""*&* ' "* *

t'"" tr
'uun WiSU rjU

'
urzer van aen twintig

deronT
er

t

'

gedaa
?'

ty zoude ïkvan gevoelen zyn, dat de Staat welzon-

Vcorflsgh

van dc

vloot op tc

leggen/
* 2

5 Sept.

rond'
' cs

c wicn +yn
,
uui ae öiaat welzon-

^ren l-
Vm ^Hemen ^

en zonder difrefutaüe\ , hadt konnen refel-

^vht
Vl°0t °t telegg™* h zoo verre het Godt belieft haddedezeL

behou4
mt

,

de hweezende Ooftindifche en andre koopvaardyfiheepen

goddeul
m y v

a

derlandt te laaten koomen ; maar nademaalhet zyne

zoude il
Wl ê Seweeft de zaake nu anders te laaten uitvallen , zoo

zem'y 00rdeelen dat het ~

t Oneere.

Dc Ra3d r.

penfionatis

de Wit is

jan gevoe-

voor den dienfl en d'eere van den Staat beft d'Engdftnd
vloot noch
ceilt zal

trachten té

bevechten.

hoe ee/ii
Za^zyn noc^ een tentamen % te doen, en onder Godts zeegen

'v*nden °f
llever, het tweede lidt van haare Hoog. Moog. refolutie*

,

Ten d^n
ert

.

l^°flen July lefileden, ter executie teflellen, eer en bevoo-

tenen, en fC^Cn ^aare vloot door dengenoomen rykdom van iingezete-
ben &renf

de veroverde oorlogfchcepen van den Staat ,
zullen heb-

&en &*an lCeert^ en dat wy haar derhalveu met den allerrer/t'en moo-

w'ls meer
,

eken''' Daar n°ch byvoegende
,
dewylGodt den Staat dik-

hee
ft geze™

6* kkene °f middelmaatige , dan met excefiive\ grootemaght

Vït r
en
t* en dat men tegenwoordig wederom tweeentzeventk zoollL *oek. \ kk fchee

t Verflerki,

I Uiter.

*n4ate.
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166). fcheepen als fregatten enjachten van oorlogh by een heeft , zou men, de

z>aake daar mede waagende , ook geenzins behooren te wanhoopen,

nut een vaft betrouwen een goedt fucces \ van Godt afte wachten. W
gevoelen werdt gevolght. Maar de vloot mo ft van verfcheide noodtzaak-

lykhcden worden vcrzorght. Ook zocht men ze met d'oorlogfcheepen,

in het Texel en de Maaze gereedt leggende , te verfterken. EenigeKa-

pitcinen hadden zich niet naar behooren voorzien, om, volgens de ge-

gevene ordre , drie maanden zee te houden : ook waaren etlyke fluiten

,

die de Vricfche oorlogfchecpen voor magafynen dienden ,
eerft "°°r

ftorm van de vloot verdwaalt , en daarna in 'svyandts handen verva

len. Uit dit alles ontftondt groote verlegentheit en onorde. Zoninng

fcheepen waaren geheel teneinde van water, zoo dat men daar in W
of drie daagen geen gekookte fpyze kon fchaffen : eenige konden njaa

weinig daagen uitharden: en indien de Gevolmaghtigden niet met llU

gezagh ontrent dicgebreklykheit , door 'toverneemen van water, °y
in

dcre levensbehoefte , van 'teene fchip in 'tander
, by forme van lee

'

mag, hadden verzien, dc geheele vloot waar binnen weinig daagen f
1^

onorde verftrooit, en ftuksgcwys in 'teen en 't ander zeegat ingeval
'

Dan uit dat voorzien van 'teene fchip by leening uit het ander, .

zomwylcn ook uit fcheepen van 'teene Kollegie ter Admiraalitelt
.

fcheepen van andere Kollegien moft gefchieden , hadt men te vet\Wc

ten dat zulks wel eenige oneflènheit , en ook zommige klaghten v

ettclyke Kollegien zou veroorzaaken : maar om de vloot by een te ft

den , en zwaarder onheilen voor te koomen , moft men zulke ongeNV

ne middelen gebruiken, en 'tzwaarft meeft laaten weegen. DeezeV0

vallen toonden klaarlyk dat men, ten aanzien van 't verzorgen van

ke groote vlooten , (op dat ze genoegzaame lyftoght moghten /j

om de vercifchte tydt tekonnen zee houden) eenige andre middelen& ,

Q

beraamenen in 'twerkftellen: ten welken einde de Raadtpenfionaf'

Wit eenige bequaame voorflaagen deê , om voor de toekoomende tf
ü

n
konnen dienen. De vloot, nutuffchen de Maaze en Goereê gcko°

0C
'

c

Daar in

voorzirn

werdc by

*t e< nc Ichia

aan 't an-

der.

De vloot

Iydrvoor

Gocrcê

,

doorirorm,

groote

fchaade.

2.9 Stj>t.

liet ltyr te waaijen , zoo dat het overneemen der behoefte daar
&

'

werdt belet. Maar den zeven- en achtentwintighften ftak de wi°^
ef

den Zuidtzuidtweften , en daarna uit den Noordtnoordtweften ,
0

£i
en meer op: en op den negenentwintighften hadt men een hooge #

|

met een zwaaren ftorm uit den Noordttcnweften , en uit den N°°r

jjul
i-

die de vloot, hoewel demeefte fcheepen den zevenentwintighften
fc.

ne ftengen by tydts fchooten en de rees ftreeken , zeer befen^!^
Ettclyke fcheepen fpoelden van hunne ankers. Het fchip van or

,

Schey, Oofterwykgenoemt, hadt te vooren door den ftorm onder JN^n
weegen eenig lek gekreegen , en men hadt het federt ,

fomtydts ^-

en fomtydts met twee pompen , noch konnen gaande houden : maaf ^
goft het water , door't hardt waaijen, tegens al wat men met drie P

0 ^
kon pompen ,

zoo fterk aan te groeijen , daoeen groot deel van piet

nat werdt. Hier op deê Schey een nootfein , maar men kon c(l

helpen: dies kapte hy, geen andere uitkomfte ziende, zyn ^jj^'rtfe'

zeilde naar Zeelandt; daar hy ten zclven daage voor 'tkafteelK ^
kens ten anker quam, en wel negenduizendt pondt kruidt, dat fl\ 0o^

geworden, aan landt moft brengen. Kapitein Jan van Amftel^e ^ct.

van zyn anker gefmeeten , en verloor derdehalve kabel en een ^
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Kapitein Jooft Verfchuur moft voorden Schoutbynacht de Liefde kap- \66$.
pen, en verloor drie kabels en twee ankers. Kapitein de Vries verloor
twee kabels en een anker. De Kapiteinen Klaas Anker, en Gerrit Boos
werden, om 't verlies van ankers en kabels, naar Goereê opgezonden.
Ue ViceadmiraalBankerten de Kapitein Swart fpoclden ook van hunne
ankers

, en dreeven zeewaart in. De gantfche fehildt (dat is de borft-
weering achter 't galjoen) van 'tfchip Delflandt werdt door de zeeinge-
jiaagen

,
en beide d'overloopen ftonden vol water. Kapitein jan Vyze-

laar, voerende 'tfchip Weftergo, verloor al zyn ankers en touwen , zyn
toer werdt onbruikbaar

, en de kracht der zee fmeet vier balken aan ftuk-
*en

, dies moftmen hem naar Texel laaten opzeilen , om zich weer te her-

zien
, en op 't fpoedighfte te voorzien. Kapitein Frans van Niedek werdt

naar deMaaze opgezonden; dewyl zyne ankers en touwen meeftwegh
^aaren

, en dat hy bovendien zoo veel zieken op zyn fchip hadt , dat

hetoverigh getal der gezonden niet beftandt Was iet tegens den vyandt
tedoen, jaa zelfs niet om zyne ankers te lichten. In deczen ftorm wer-
den niet alleen veele kabels en ankers , maar ook verfcheide galjoens ver-

boren. De L. Admiraal de Ruiter ,
gantfeh geen gevallen hebbende in

tfchip Delflandt, 'twelk zoo rank was» dat het met de minfte koelte

2yn onderfte gefchut niet kon gebruiken, befloot, naa 't lefte onweer , DeRuices

met goedtvindenvan de Heeren Gevolmaghtigden , nevens hunne Ed. ff^PP

Moog. op het fchip Stadt en Landen, dat gevoert werdt door den Ka- stadten

pitein Johan de Haan, over te gaan: temeer, om dat het fchip Delf- L*'^
landt met veele zieken was befmet , die men daagelyks moft opzenden.

Hunne Hoog. Moog.hadden , eenige weeken geleeden \ , goedtgevonden
, 1 7 sept.

dat men aan den L. Admiraal de Ruiter, als Opperhooft van 's Landts Hem was

vloote , de keur zou laaten van de twee nieuwe groote Admiraalsfchee-
gej£°

r

vf^
pen, de Zeven Provinciën en Hollandia: 'teerde by 'tKollegie ter Ad- twee mcu-

miraaliteit op de Maaze, en 't tweede by 'tKollegie ter Admiraaliteit
r̂ ^;

t'Amfterdam gebout , en in 't water gebraght. Ook hadt de Heer de pen.

Ruiter daarna 't gemelde fchip de Zeven Provinciën voor zich zeiven
vetkooren

, en ordrc geftelt , dat het , ten dien einde , van zynent we-

l^i met de vereifchte zaaken en noodtwendigheden zou worden verzorgt.
?Jaar tot noch toe hadt men 't fchip niet buiten gaats konnen brengen*

\
e deezer tydt was men in de vloot naarftig beezigom water , bier , en an-
ere behoefte , uit de fluiten , die daagelyks aanquaamen , over te neemen.
°ch niet lang te vooren liepen twee oorlogfcheepen

,
(*t eene Ooftergo

'

|

e«oemt, onder den Kapitein Allardt Pieterszoon de Boer, en 'tander DcBoer
lnt Pieter, onderden Kapitein Jooft Herman Klant) zonder verlof, en cnKla,lt

^kennis van de Heeren Gevolmaghtigden en de Ruiter , uit de vloot , der verlof

bvd^ ^exel : zy zei^cn dat zy uit gebrek waaren ingevallen. Maar «^Texei.

teine

n
? c^eepskrygsraadt werdt beflooten f , dat men de gemelde Kapü t s

oaob.

Zo ,

n ln hechtenis zou neemen, en, weegensdat afloopen van de vlag

pitei

et verlof
, te recht ftellen. Den vierden van Oktober quam de Ka-

der K
uttuin

' met acht fcheepen, weer by de vloot: het negende, on-
JJJJfcJ^

men Adriaan van Veen , was ontrent Texel ten anker gekoo- P™M«
daagè

*°nc*er dat men wift of 'tnaar binnen was geloopen. Ten zeiven
v

Goereê * men ^g"** Admiraalsfchip de Zeven Provinciën ontrent

den v]n°]
ncler 2eil ' maar 't werdt voor den middagh zoo ftü

,
dat het

koome
dt niet kon verzeilen , en by den quaaden hoek ten anker moft

nieuvJ
1

' en des niet tegenftaande raakten op dien zeiven daoh de drie
vvc

groote oorlogfcheepen
,
by 'tKollegie ter Admiraahteit t'Am-

Kkk % for-
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1665-. fterclam gcbout, (te weeten, Hollandia, Gouda, en Deventer) uit het

Drie oieu- Texel in zee : 't welk te meer te verwonderen was , vermits , het gety in

o

V

od^-
arC

Texel nocn laater Jkoomende
,
by 't aanhouden en vermeerderen der zei-

fchecpcn ve ftilte te beduchten flondt , dat de gemelde fchcepen daar noch min-

ccnaan°
P der zouden uit raaken : maar de Bevelhebbers over diefcheepen ,

noch

mcrkdyke indachtig , dat s Landts vloot , ofeen gedeelte der zelve, in May leftlcdcn *

wjpn.net mec een vauencj c water u ïr het Landtsdiep was uitgezeilt , hadden 'tzel-

wei-

as

d'cbbc en : Landtsdiep was uitgezeilt

,

grootcftü- ve mede ondernoomen
; aangezien het onmoogelyk was met zoo w<

TenlV'
,

nië wiridts den vloedt doodt te zeilen: doch in 'tgat koomende, w
zee. 't voort doodt flil geworden , zulks dat zy eigentlyk met de ebbe niet

4 oaa. waaren uitgezeilt , maar uitgedreeven
;
jaa de fcheepen hadden met h»n

'

ne floepen moeten boegzeeren , om de zelve in dwang te houden ,

eïl

niet buiten het rechte diep tegens hetdrooge te dryven. Dit was,
meent

men, te vooren met zoo zwaare fcheepen nooit gefchiedt. Met die drie

groote fcheepen raakten noch vier oorlogfcheepen
, met een jacht ,

^

g^tnaw'
etrcly^e fluiten en galjoors, buitengaats. OndertufTchen ging de L

;

A""

het Texel miraal de Kuiter met 's Landts vloot den vyfden van voor Goereê on-

l

'ToéU.
der zeil

'
met meening °m naar Texel te loopen , daar ontrent de ver-

wachte fcheepen te vinden , en , naa t'inneemen der verdere behoefte»

ontmoet naar d'Engelfche kuft over tefleeken: doch den zeften voor Zandtvo0
**

JtTefeP koomende kreeg hy achtien zeilen in 't gezicht , die zich by de vl^

gekoomen. voegden: te weeten, de flraksgemelde fcheepen : 't fchip Hollan^'
6oaé. oncjer de Ruiters Kapitein Jan Willemszoon , 'tfchip Gouda onder ^

Kapitein Willem van der Zaan , 't fchip Deventer onder den Kap'
tel

IfaakSweers; voorts de fcheepen Haarlem , de Star , de Schagerro°
s '

Zeelandia en Sintê Anna, onder de Kapiteinen jakob Kornelis^
Swart , Kornelis de Bruin

, Jakob Binkes, Anske Fokkes en Dirky^
fels: met tien zoo fluiten, galjoots als boots, met water en andere

b^cef!
1"" to8nt gela<^en » daar noch twaalf galjoots op volgden. Hier op ^f'

zich , met ven zich de Heeren Gevolmaghtigden met den L. Admiraal de K^te

(dewy 1 men Admiraalfchip de Zeven Provinciën tot noch toe niet uit het

den,o?het Goercêfche gat hadt konnen brengen) noch den zeiven daeh op^™"
Ltl*fu? ?°^ndia

r ,

dat Van 3lleS Zoomen was voorzien,
*

over de tachtig flukken gefchuts , met vierhonderdt en tfeftie marroot
en foldaaten voerde. Hier werden de gemelde Heeren met zeven eerfd^'

.

tenverwellekomt, en de L. Admiraal de Ruiter liet voortaan de vlag. ^den wimpel daaronder, op dit fchip waaijen. Het fchip Stadt en W
den

,
daar hy zich etlyke daagen op hadt onthouden, hadt toen^

Ziekte oP
zieken met grooten flank : gelyk ook verfcheide andere fcheepen

devioot. dat quaadt werden befmet. Dies mofl men eenig volk opzenden , en g£
zonde matroozen en foldaaten inde vloot brengen. Ook werdt n^n 1

dier oorzaake genoodtzaakt etlyke fcheepen binnen Texel te h^ct\%
zeilen. Te deezer tydt was , door een' brief van den Raadtpenfan^ ,

Wit aan den Heer Vivien, ter kenniflè van de Heeren Staatcn v*n
fas

landt gekoomen ,
op wat wyze de Heeren Gevolmaghtigden op '«U*%

vloote, ten tyde als men, door 'tlang vertoeven en aclnerblyvenV*
11

fluiten en galjoots met lyftoght
, in gevaar flondt, dat de vloot,

*

dat gebrek , met onorde en fluksgewys
, in 't een of 't ander zeegat * .

moeten invallen, daar tegens hadden verzien: toen ze met hungc^
ordre fielden, dat men de lyftoght, uit het eene fchip in 't ander, & n

**»*44i.dere by forme van leening zou overdoen:);. Hier op werdt bydeH<%
Staatcn goedtgevonden en verflaan 't geen met de volgende ^0°^t
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itaat aangeteekent

f, T>at de Heer Raadtpenfionaris voor zyne goede i66ï,
voorzorge vigtlantie* en conduite \ met en nevens Xandere Heeren\6^\ .

e ueputeerden
, ontrent de voorfchreeve en andere zaaken , con- penfionaris

cernerende s Landts vloote
, geadhibeert 4

, zal worden bedankt , ?e- Y
crdt dooE

lyk de zelve daar voor werdt bedankt by deezen , mitsgaders ook ver- ™£Tzocht omme met den zeivenyver
, goede direttie' enPromPtitude 6 daar- landt, over

mne ten dienfte van den Lande te willen continueren. Korts naa dat de bo-
vengemelde fcheepen uit het Texel by de vloot waaren gekoomen , gafde >« * Landts

kapitein Willem van der Zaan te kennen, (die met hetnieu fchip Gou- Jjg
be"

a
,
voerende tweeëntzeventig (tukken , in zee was gekoomen) dat hy met i Waijtgr*

zwaarmoedige ziekte werdt bezocht, dat ook klaar bleek. Derhal- ^%leidft

n
V
?
r2

,

0Cut
»

2e ŝ oordeelende dat hy zyn ampt niet wel zou kon- ? Betreffin-
«en bedienen

, dat hem de Heeren Gevolmachtigden verlof zouden ge-
*'
Syge_

en
i om

, tot herftelling van zyne gezondtheit , voor een tydt aan landt fragbt.

jnt rufte te moogen neemen. De L. Admiraal de Ruiter , met wien 1**1'"'

ver zyn verzoek werdt geraadtflaaght , gaf toen goedt getuigenis van 6 vaardig.

y« voorgaande leven , en van den yver en kloekmoedigheit , die hy ^'
ndfr

Voorhecne en doorgaans ten dienfte van den Lande hadt betoont : waar Zaa*"
, mer

°P de gemelde Heeren Gevolmaghtigden hem toeftonden dat hy aan S^JS*
Jandt zou gaan. De Viceadmiraal van der Huift ging daarna over op het zocht" ver"

'chip Gouda. Sedert den zeften lagh de vloot dwers van Zandtvoort zockt tc

met een' ftyven Noorden windt ten anker , zoo dat men geen werk noch ^fn?
feis kon vorderen. Het onftuimig weer en de hooge zee verhinderden zy»
«et water en lyftoght over te fcheepen. Maar op den tienden was 't wat ^eEn'
handtzaamer , en toen heeft men veel lyftoght en behoeften overgenoo-

C

men. 'S daags te vooren quam de Schoutbynacht Stachouwer
, met de Stachou-

Kapiteinen Haazevelt, Valehen, de Bruin, Vollenhove , en Vinkei- 7^*°™
bos, uit den Orezondt weer onder de vlagge: naa dathy 't Ooftindifch keepen
fchip de Ryzende Zon en ettelyke koopvaarders uit de Zondt voor 't landt vwr

c

de

«adt gebraght. De Ryzende Zon was den achtften met eenige der koop- 9&.
yaardyfeheepen binnen Texel behouden ingekoomen : zonder dat men op R

En d
,
c

£e reize eenige Engelfchen hadt gezien ; behalven een kaaper , dieS m

lL^ r
tevooren een

T
an hunne byhebbende koopvaarders onverziens

T^ taat befprongen en in'tduiftcr weghgenoomen. Op den elfden der maandt De vitt
«te s Landts vloot 's morgens haare ankers, dreef met de ebbe Weft«aatondcr

,

d« > en noch voor den middagh quam de Viceadmiraal van Nes met ^Hct fchip

p
groot Admiraalsfchip de Zeven Provinciën , en 'tjacht van Kapitein £

ezeven

Job A
Wynbergen '

en noch drie buiskonvoyers, onder de Kapiteinen kómlbyïï

Kle
• ,

tszoon Loffer , Adriaan Laurenszoon Poort , en Pieter Janszoon vloot -

^"j y de vlagge. De L. Admiraal de Ruiter ging 't gemelde groot Ad-

*ichti
P *

met ^e Heeren Gevolmaghtigden
, naa den middagh be-

Ver2i^
en, en vondt het in goeden ftaat, met veelgefchut en kloek volk

lan(Jia

n^0cb dewyl de Heer de Ruiter aireede op 't Admiraalfchip Hol-
1 Was

,

^ovincien

,

Zeven p^ '•
Vverc^t goeckgevonden dat de Viceadmiraal van Nes op de

voore
n

~ 4

.

uvmcien
' totna3er ordre, zou blyven. Men hadt 's daaghs te

een'No
^^valle de vloot door ftorm, mift, of ander ongemak, met Rendejous

het Noo
r

j
tWeften windt ' en voorts met alle winden van het Weftentot £f^r

ftrooi
t j n toe

' «et Weft daar onder begreepen, moght worden ver- n™oijing

een Zu{a
verzaamelplaats voor de Wielinge geftelt : doch indien ze met QT^m '

het £u:?
tWeften windt , en voorts met alle winden van het Weften tot ongemak,

reefche
t0e

' vaneen raakte, zou men voor de Maaze
,

en 't Goe-
gat verzaamelen

, zonder dat iemant zou moogen binnen loo-

Kkk 3 pen,
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1665. pen , dan door hooghdringenden noodt , die voor den Krygsraadt zou

moeren blyken. Ook werdt op nieu bevolen in wat ordre elk , als men met

de vyanden flaags raakte , zou vechten, en op wat feinen men hadt te

letten. Het esquadre van den L- Admiraal de Ruiter werdt weer in drie

fmaldeelen verdeelt, en men vernieude d'ordre, die men opdeneenen-

4.2/^.411. twintighften der verleede maandt hadt beraamt \. Men zocht nu metd

Men poogt
vloot > die weer in de tnegentig fcheepen van oorlog beftondt % ,

al ktulS
'

met de fende enlaveerende naar Engelandt over te fteeken, en d'Engelfchen te

Soulsbaay , voor Harwits , voor de Riviere van Londen , en zelfs in

Duins op te zoeken. De Heeren Gevolmaghtigden hadden ,
eenige daa*

gen geleeden , ettelyke jachten of galjoots naar Soulsbaay ,
Harwits

,

en

andere Engelfche havens
, gezonden , om, zoo veel moogelyk was, t°fl

"

derzoeken of daar eenige fcheepen laagen : en een van die jachten ,
nje

een galjoot te rugh koomendc , ontmoette de vloot den twaalfden a&

gêlfcivekuft maandt op dehooghte van 't landt van Schouwen, zeven of achtmylefl

gezonden.
yan (jen waj . verhaalende , dat zy achter de banken van Harwits vet'

fcheide Engelfche fcheepen hadden gezien , d'eene hadt 'er zeventien
el1

d'ander tweeëntwintig ge telt : ook hadden ze uit eenige Franfche viflchfl

verftaan dat d'Engelfche vloot noch binnen was. Hier op quam ^e
^
ul

'

ter met de Hollandtfche vloot den vyftienden naa den middagh op d'£^

landtfche gelfche kuft , tufTchen Jarmuiden en LeftofTe , ofLeyftaf, daar een

o™'to™i ge ĉn buisken ofvifchfeheepken werdt genoomen. In dit fcheepken v°
n

j

fcLku/t. men negen man entwee jongens, die men op alles ondervraagde. ^c

ZY w^en wem*g zecker befcheidt van zaaken : zeggende, geh°ort
,^

gdSi
" hebben dat de grootfte Engelfche fcheepen waaren opgeleit : en dat

ken
h

e

h

oo
P" ^ecn ĉncePen °m de Noordt waaren : ook zeiden ze, dat te Londen

0
^

trent negenduizendt menfehen in de verleede week van de peft Waaf

weghgerukt : en dat ook andere groote fteden van Engelandt met

plaage waaren befmet. Hier op werdt goedtgevonden , dat men, zev

vifTchers in de vloot houdende , 't gemelde fcheepken met vier
'

(daar onder een die ziekelyk was) zou vrylaaten , en naar Jarrfltn ;i

opzenden : doch dat men door de vrygelaate vifTchers met een br*e *

ding aan& den Wethouderen der ftadt Jarmuiden zou aanbieden
, d'andere zeVC

dïsvaT vifTchers desgclyks lostelaaten : indien ze te weeg konden breng*
1 '

jarmuiden. dat men in Engelandt gelyk getal van Nederlandtfche vifTchers , of^
tem*"' ^ gevangens , ontfloege. Doch op dat fchryven quam geen antw^

*

jLv.488. Ter zeiver tydt , of korts daarna
, zyn noch drie Engelfche viftche*5^

land' Jent
noomen : een van Jarmuiden, een van Sowowlde of' Soulds , eji^

vloot loopt van Aldebrough of Aldburg, die op gelykewyze zyn gehandelt.
™

baay

S°uls
" eenige van die vifTchers zeiden , dat te Londen in delefte week g

een
efl .

u'oaob. gen, maar zeven duizendt menfehen door de peft waaren omgeko^?
1

^
'Savondts quam de vloot tweeën een halfmylbeooften van Left°J?f eC,

anker , en liep den volgenden dagh naar Soulsbaay , daar men geen |c

fl

pen vondt. Doch hier werdt een Deenfche fchoet, die by Enge
en

-

werdtgevoert, en met kooien van Nieukaftcel quam, doordegevV p
o0k

dc kits , die by de Hollandtfche vloot was , genoomen : daar
0Ctï

oOtC

een Hollandtfchen gevangen vifTchcr op vondt , die , tot zyne & yan

d-En'dfche
vreugde , werdt verloft. Door dit verblyt der Hollanders op de kul

g
h

kuit,
2'

c e

SufTolk, ging de waapenkreet door 'tgantfche landt op , en men ^
twee nachten naa elkandere aiomme groote vuuren langs ^e

,

%ee^n'
fteeken, tot teekens van waarfchouwing

, en aanmelding dat'er
Jjefi

den op de kuft waaren. De fchoet werdt naar Texel gezonden. * £0
-

Het
fcheepken
vrygelaa-

ten.

1 6 Oéïob.

Aanbie-
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Konings fcheepen waaren ten zeiven daage , opdaankomfteder Hollandt- iStff.
iche vloot

,
van voor Harwits geweeken , en liepen naar de riviere van

r i
j '

Den 2eventienden was men voorneemens verby Orfordnes tuf- «7

lchen de banken naar Harwits te zeilen : maar 't werdt door een Weile-
lyken harden windt verhindert; want men vondt niet geraaden met de
vloot daar in te laveeren. Toen {telde de vloot haaren kours, buiten de De vloot

zanden om
, naar de riviere van Londen , daar men dertien Konings JSS?

lcheepen het Konings Diep zagh inlaveeren , die men , dewyl ze wel van too-
Qne mylen in den windt voor uit waaren , niet kon in zeilen. Men meen- de

," 0^de dat het de fcheepen waaren die van Harwits waaren geweeken. Den
volgenden nacht lagh de vloot voor de Riviere ten anker , en ging den
acntienden 's morgens t zeil meteen' Weftzuidtweften windt Zuidt aan: lioad.
alle vlyt aanwendende om voor, of in Duins te koomen. Men meende
beide d'inkomften van Duins te bezetten, en, ingevalledaar eenige En-
gelfche fcheepen laagen , van wederzyden daar op in te vallen. Maar een
ZWaare ftorm uit den Zuidtzuidtweften noodtzaakre de vloot ten zelven
«aage weer voor de Rivier ten anker te koomen. Den negentienden hadt

yen noch een' harden ftorm , en de vloot moft blyven leggen. Maar regens

"en avondt kreeg de L. Admiraal de Ruiter , met een fchoot te fchieten ,

cei* Hamburger Boeyerfchipper ,
genoemt Hans Karüens , met moeite E"1 Hum-

aan boordt. Dees verklaarde, op de vraagen die men hem voorftelde , gSir?
3""

dat hy dien zelven dagh van Douveren was gezeik: dat in Duins vyf Doorwien

Engelfche oorlogfcheepen , en drie of vier kaapers ,
eenige daagen had- Sapïy^

den gelegen, en noch dien voormiddagh laagen. Hy klaagde, dat hem aangaande

d'Engelfchen , hoewel hy een Hamburger en vry was , hadden genoo-
geiJche

Ea"

men, en teenemaal geplondert , jaa zelfs zyne ankers en kabels afge- fcheepen

noomen: en dat hy , naa dat ze hem vyf weeken hadden op-enaange- ^SSj
houden, en zyne voorgenoome reize zoo lang verachtert, noch einde- KUghtV

ïyk zyn fchip voor tzeventig ponden fteerlings hadt moeten vrykoopen ,

v

H
a

a

n

^n

ur
eer zy hem wilden ontdaan. Maar geheel anders handelden de Heeren ger.

^evolmaghtigden met deezen Hamburger, hy werdt ftraks , naa dat men Hy wordt

£yne zcebrieven en befcheiden hadt doorzien
, ontflaagen. Doch de

omflaaseu -

^ndtfehap die men van hem hadt ontfangen werdt by dc Heeren Ge-
°lmaghtigden en de Ruiter wel in achtgenoomen. Men overley op wat
y^e dat men d'Engelfchen in Duins zou aantallen, en d'ordre, daar * TocIcK°P
ch d'Opperhoofden in 't uitvoeren van dien toeleg naar zouden rich-

Dux"s '

Werdt ten zelven daage beraamt en vaftgeftelt. Doch het harde we-
r ^am noch toe , het ftormde dagh op dagh uit den Noorden , Noordt-

Y
0rdtweften en Noordttenweften. Dus moft de vloot , het Noordt

le^?
rlandtZuidtwefttenweften vyf mylen van haar af, vier of vyfetmaa-

drie
.yven leggen , lydende grootefchaade aan ankers en kabels, tot den

den rJ
Wintighften van demaandt. Toenf heeft men 'tanker gelicht, en t*3

^en 1

^?erno°fden d'ordre van den toeleg op Duins bekent gemaakt.

WefWi. v°orgenoomen den aanfladi met een' Noordelyken ofNoordt-
^efteiT Vüorgen°omen aen aannagn met een iNooraeiyKenor inuuiul-

lende
windt in 'twerk te ftellen. Maar de windt eerft Weft fchie- Doorte-

defc i
'
cn vervolgens meer en meer naar 't Zuiden loopende ,

konden f^udm
Tro

mi3

e

^n
> die zich, onder 'tbeleit van de L.Admiraalen de Ruiter en

oegeevc
Uitende G°eijmg om , naar het Zuider gat van Duins zouden

der de
y* ' °m dat te bezetten , noch ook de fcheepen ,

die zich
,
on-

der
gat

Admiraalen Kornelis Evertszoon en de Vries, voor het Noor-

deren
m°ften vervoegen

, in den volgenden nacht zoo veel niet vor-

•
noch zoo hoogh opkoomen , dat ze zich in den morgenftondt z 4oa*.

ter
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1665. ter beftemde plaatzen konden laaten vinden : 'tgeen anders ,

indien de

Noordclykc windt, daar mede zy onder zeil gingen , hadt doorgewast,

bequaamelyk hadt konncn gefchieden. Maar door den tegenwindt nu

te traagh bykoomende
, kreegen d'Engelfche fcheepen , die in Duins

laagen, gclegentheit om tontwyken. Want toen de Hollandtfche vloot,

die mits de gemelde tegenwindt, en opkoomende ftilte, verre beneden

de Goeying in de Hoofden was vervallen , Duins van verre naderde ,
zagn

men drie Eogclfche fcheepen het Noorder gat uitloopen : eer noch de

L. Admiraalen Kornelis Evertszoon en de Vries zoo verre hadden kon-

«en oplaveeren: en noch een vierde fchip , of oorlogsfregat ,
laveerde

of dreef met de ebbe het Zuider gat uit, te windtwaart van de Hollanat'

fche fcheepen : zulks dat men 't niet kon achterhaalen. D'andrc vlot-

gaande Engclfchc fcheepkens
, tot zes of zeven in getaale wecken m

de rivier van Sandwich, of hebben zich in andre kreeken ingekort 1

e^

op of achter de drooghten begeeven. Toen oordeelden de L. Admira^
de Ruiter en d'andre Opperhoofden , dat 'er, vermits dien toeval van

tegenw indt
,
geen dienft voor den Staat in Duins viel te doen :

derhal-

k«n
V

wL°cr
vcn kecrde de vloot wcêr naar de riviere van Londen. Daarna werdtty

mardcri. de Hccren Gevolmaghtigden, enden L. Admiraal de Ruiter, goedrgevofl'

tondïn?
dcn en bcn°oten

i dat zich de L. Admiraalen Kornelis Evertszoon c*

otdregc- Tjerk Hiddes de Vries , met hunne esquadres
, voor of by

WttcJ"
zouden Wyyen onthouden, 't zy onder zeil of op anker , naar gelegd-

van de ri- heit van weer en windt , om daar alle fcheepen , die de riviere van Lonocn

LoTdJn"
dopr de la{ren zouden willen in- ofuitloopen , te konnen aantreffen

:

zsoéu. de ook eenige buitenwachten onder zeil blyven en achtgeven op de fchce
'

pen die door de Hoofden heen of weder zouden zeilen. De Kap^ 1"

Chriftiaan Eldertszoon werdt, als Kommandeur, belaft , dat hy z '

met de Kapiteinen Jan van Nes, Jan Blankert, Pieter KerlTeboom, ^
rent Hals, Willem Boudewynszoon van Eik, Jooft Goes, Dirk #J
fels

, Adam van Bredcrode , Balthafar van de Voorde , Gerrit P°
hoorn, en Pictcr Magnus

, zou begeeven voor, in, en ontrent het Kol^f
Diep

:
trachtende alle Engelfche en andere fcheepen

, dien volgens
&

plakkaatencerHeerenStaaten, de vaart op Engelandt niet vt'y üoldt^bcletten dat ze door het Konings Diep 5e riviere van Londen
-
u - of inJooocn Voorts zou 'toverige en grootfte gedeelte der vK
zich onder den L Adm,raal de Ruiter vervoegen of onthouden,
ontrent Sou ds of Soltsbaay: laatende ook eenige buitenwachten,
veeldoenlyk, onder zeil blyven, om een waakendt 002 te houden -

*
op alk fcheepen, uit de Noordt koomende , en de gemdde riviere^
uit willende, tc

:
paffen. Maar naa 't verloop van acht daagen^ l

de L Admiraal de Vries, en de Kapitein Chriftiaan Elderts! met
onderhebbende fcheepen, zich weer by de vlag ontrent Soltsbaayfvoegen

:

t en waare een Noordelyke windt dat verhinderde , in f
lkL

gevalle de L. Admiraal de Ruiter, met het deel der vloote dat hf ?l
zich hadt, hun zoude naderen. Doch indien

, naa 't verloop der^
acht dagen de fcheepen by ftorm of mift van de vlagee moghren W°
men te verdwaalen of verftrooit te worden , dan zouden ze (dewyl de lf
begoft te naderen dat de vloot, by gebrek van lyftoght , en vermits het o\

onnaar
bomende winterweder

,
zou dienen in te vallen) naa de zeegaaten

Noomce- opzeilen. Men zondt ook te dier tydt zes fcheepen naar Noorvveeg
c

gngezon- dnc naar Bergen) onder 'tgebietvan den Kapitein Jakob Kornelis**
r

"oa*. Swart, en drie naar Vlekkereen 't Zoenwater, onderden Kapitein
\*

E
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Bronfer: bydeeze zes zouden zich noch zes fcheepen uit het Texel voe- 166$.

gen, om gezaamentlyk d'Ooftindifche en andere koopvaardyfeheepen,
die in Noorweegen laagen , afte haaien , en naar 'c vaderlandt te geleiden.

Ter zeiver tydt heeft men tien fcheepen , ter zaake van hunne rampen „^^[^«1
door 't harde weder , ofook dat eenige met veele zieken vvaaren belem- naar de ha-

mert, naar 's Landts havenen opgezonden : te wecten ,
Kapitein Jan Qui- ^"e

d

n

c

°Fge"

rynszoon
, met het fchip Schaakerloo , naar Zeelandt : de Kapiteinen %sen 'x6

Philips van Almonde en Niklaas Naalhout, met de fcheepen Dordrecht °a°b '

en Batavia , naar de Maas : en de Kapiteinen Jakob Andrieszoon Swart

,

Ysbrandt de Vries, Floris Blom, Jan de Jong, JanBondt, Kornelisde
Boer

, en Jan Vinkelbos , met de fcheepen 't Huis te Kruiningen , Does-
burg, den grooten Harder, de Maaght van Enkhuizen , Ylft, Gelder-

£
landt, en Frifia , naar Texel. Korts daarna * quam de Scheepskrygs- raadt b/

0 "

jaadt
, door bevel van de Heeren Gevolmaghtigden , aan 't boordt van den «n RcroC-

L. Admiraal de Ruiter by een, daar de vierfchaar , over 't plichtverzuim * 17

*

0^.
van eenige Bevelhebbers, vverdt gefpannen. Menbefloot, de Kapitein

Kknt
, om dat hy buiten verlofvan voor Goereê naar Texel was ge-

5
eilt

» voor den Krygsraadt te daagen. De Kapitein Allert Pieterszoon
A*gJ*£

de Boer, die, naa dat hy buiten verlof in Texel was gekoomen , van daar ter ,200 n

naar de vloot was gezonden om zich te verantwoorden \ , en ettelyke (

^2

B
;;

eraf-

Weeken in hechtenis was gehouden, werdr nu, naa 'thooren van zyne 17 oC7ö&.

Verantwoording, van zyn ampt en bedieninge afgezet: men verklaarde tjoto*.

hem onbequaam om ooit of ooit in dienft van den Staat te water gebruikt

te worden , en hieldt alle zyne gaadje , die hy in de tegenwoordige toghc

moght te goede hebben, voor verbeurt. In 't vonnis werdt gezeit , dat

hy ,
volgens zyne eige belydenis , zyne eer en eedt niet hadt betracht

;

maar van de vlagge^: , zonder verlof van de Heeren Gevolmaghtigden , *z«/-44j«

en van den L. Admiraal de Ruiter, en zonder voorweeten van het Op-
perhooft van 'tesquadre , daar hy onder behoorde , was afgeloopen , en
*ich

, in een tydt dat men alle daagen met den vyandt in gevecht kon
geraaken , met het fchip Ooftergo naar Texel hadt begeven : alleen on-
der voorwendzel, dat hy daar toe van zyn volk , dié zich meefler van
] fchip zouden hebben gemaakt, was gedwongen. Hoe 'tmet de ver-
^ere rechtpleeging tegens den Kapitein Klant aHiep , is my niet te voo-
reri gekoomen : maar dewyl hy in 't volgende jaar weer als Kapitein,

£
en ^enft van den Staat, in zee werdt gezonden ,

fchynt daar uit te bly-
en

» dat hy zyne zaak heeft konnen verantwoorden. Voorts werden ten
elven daage, toen men den Kapitein de Boer afzette , ook de vonnüTen
e
§ens eenige andere Bevelhebbers, boven gemeldtj, uitgefprooken en

n
lt
Sev°ert. Onder anderen werdt ook Willem Evertszoon ,

Opperftuur-

WUd r
an tfcniP Omlandia , als een der aanraaders ,

die den Kapitein

te ,

lut hielp beweegen^:, om den Viccadmiraal van Nes in der noodt

*en ft

aten
' van zyn amPt gezct >

en voor ecrl°os verklaart. In dee-

de
ri

[
C van zaaken ,

terwyl de Neêrlandtfche vloot voor en ontrent

Vecht f?
Van Lonclen lag » en d'Engelfche zeemaght tot een nieu ge-

£

men d
1 uit te daagen, meenden eenige Leden van den Staat, dat dcn

maght

e

^
0ot behoorden opteleggen. Men kreeg nu keni

Eenige te-

van den
aat vcr-

Mv;n der Provinciën van (jelderlandt ,
eenige daagen geleeden

, S^etdé

der G«
n
!
r

,

aaliteit hadden voorgedraagen , hoe zy uit verfcheide brieven vloot geen

«>clde u^^S^gden opVs Landts vloot hadden aangemerkt ,
dat de ge-

MqqI eeren voornemens waaren het tweede lidt j van hunne Hoog. maar die oP

j^olutie
, van den dertiehften van Julius , in 't werk te (lellen

,

'tllBoeL LU daar
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1665. daar zy niet anders uit konden befluiten , of der zeiver meening was

den vyandt met 's Landts vloot op te zoeken en flag te leveren ,
vyatf

men die zou konnen aantreffen: waar op zy te bedenken gaven ,
of de

gemelde refolutie by de gemelde Gevolmaghtigden niet al te ver wierde

1 Geënte»- getrokken 1

, en of dienvolgende de meeninge 1 van hunne Hoog. Moog.

tZLtie. aan de 2elve Heeren niet by forme van verklaaring 3 behoorde te worden

tMxftic4- toegezonden: welke meening zy meenden hier in te beftaan ,
databn*'

gelfche vloot alleen behoorde aangetaft te worden, als die zich in of on-

trent het vaarwater zou bevinden, daar de koopvaardy- en Ooftndijcw

fcheepen zouden moeten paffeeren: hier ophadden niet alleen de meelte

meT*'
^er andere Provinciën getoont van 't zelve gevoelen 4 te zyn ,

maar ook

"purgeert, eenige daarenboven gedreeven*, dat de vloot van den Staat behoorde

te worden opgeleit, om 'tkrygsvolk op de grenzen, tot tegenweer van

s Attaque, den vyandtlyken aanval 6 des BiiTchops van Munfter , te moogen g
e
"

dén tewD brlII^cn - Maar de Heeren Staaten van Hollandt vernaamen metbevtem-

van Hoi- ding dat zoodaanige inzichten
1 by eenige Provinciën waaren aange

'

voor komt'.
rocrt

*
'
om ^ vloot van den S faat ren eerften te doen invallen:

i confide- Heeren Gevolmaghtigden in de vrye maght 3 over 't gebruik 4 van
<jc

'TuJmo-
v ^oot

'
aan nun opgedraagen 5

, te befnoeijen , daar nochtans het eerl **

veert. lidt van de zelve hunne Hoog. Moog. refolutie geenfins was v°
;

"

\

D
Empt

tte
' daan ' bovendien ook den zeiven Heeren een breede 6 en onbepaalde

'

\c7Lfe- maght 8 was gegeven , om op alle voorkoomende gelegentheden zood3
*'

nig te befluiten en te doen , als zy naar de voorvallen 9
, en ontWteert.

7 Onqeltmt- kundtfehappen , ten meeften dienfte van den Lande , en totdenmeelt
.

?'Auihort
a^Dreiik van den vyandt , zouden bevinden te behooren

;
invoegen ,

£

fatie!

°r,
~ voorfchreeve refolutie van den dertigften Julius geenfins kon of m0!^

t°e»
curren

~ aangezien worden als een fpeciale inftru&ie , waar naar zich de g
efllC

n>
Heeren Gedeputeerden puntuelyk gehouden zouden zyn te reguleer '

io omwerp maar alleen als een model in genere 10 tot aanwyzing van d'inten 0̂ „

ruv
*'

't oogmerk van hunne Hoog. Moog. Ook verftonden hunne Ed. 6r°,

^Bcfiuitby Moog. dat , als de 'voorfchreeve zaaken wederom by de^rovincicn^o
Heli te

_

n morden gedreêven 1

, van hunnent weegen , met vertoonmv van^ƒ'

oP dat (luk denen* daar toe dienende
, alle krachtige debvoiren 3 en middelen &oil<*

*T
s
oaZ' J°

rden aongewendt, ten einde de zelve buiten beraadtflaagine*W;
ff

* Gepuf- blyven, en de vloot van den Staat niet alleen in zeegelaaten worden,
0

,

\Efficaueu.
mers

f? ^ allengevalle tot der tydt en wyle toe datheteerfte lidtv&t
fe. voorfchreeve hunne Hoog. Moog. refolutie volkoomender * voldaan

\

V
Ddkera-

daar ontrent by hunne Ed. Groot. Moog. zou moogen wordengediff^l
tie. maar dat ookfpeaalyk de conduite 6

endirecfie 7 over dezelve terdm\ht
tie van de welgemelde Heeren hunne Hoog. Moog. Gedeputeerdenw 0 ^
en zonder eenige limitatie 8 moght verblyven 9

. De vloot bevondt zicn*L
U «-,«.t«.*.-:._ r_i r y . i .„«rail O*3

5 Comple-

ter.

éHetbe-

Tm q
n0ch fterk tZCVCntig fcheePcn en fregatten van oorlog : 't esquadre

van

U»*"' L. Admiraal de Ruiter beftondt uit twintig , dat van den L. Adm^t^
s voikfo. nelis Evertszoon uit zeventien , dat van den L. AdmiraalTromp^in.
7Bepaling.

zeventien
,
en dat van den L. Admiraal de Vries uit zeftien

ĉhe Lar

De vloot Men hadt ,
gelyk verhaalt is , zes fcheepen naar Noorweegen , en o*0^

nochtntze-

'

s Landts havenen gezonden : ook werden federt den leften ftori»»
tC

ventig men ontrent de rivier van Londen uitftondt , noch vyf fcheepen
geni 1 '

T7Tm weeten, de Kapiteinen Niklaas Marrevelt, Kornelis Viktol , Jak0 rtav^
Vyffchee ten, Kornelis de Bruin, en Jakob Pietersz. de Swart, met de fcheepen > ^
«ormvC

d

r!

n
rcn

'
den witten Eenhoorn, den Hollandtfchen Thuin, de Starre, en

1

den Ruiter , die daarna weer te voorfcliyn quaamen : zoo dat de >ta
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het opzenden der gemelde tien fcheepen , noch eenentachtig oorlog- 1665,
icheepen in zee hadde. De Heeren Gevolmaghtigden oordeelden de
vloot noch in zoodaanige (laat te zyn , dat het, indien de vyanden üit-
quaanien

, geen vermetelheit zou weezen hun 't hooft te bieden en
wen enten

,
dat daar toe noch eenige gelcgentheit moght voorkoomen.

Doch men vernam geen Engeifchen in zee, behalven eenig kleen vaar-
tuig van geringe waarde. Onder anderen werdt indeezen tydt eenklee-
ne kaper met dertien man en een jongen , door den Kapitein Adriaan
jakobszoon Ruiter

, voerende 't fchip den Eikenboom , genoomen Mid- + *7 ofoh
imvyl nam de ziekte in de Hollandtfche fcheepen daagelyks toe, >t welk JfëgS
e Heeren Gevolmaghtigden pooghden te verbergen; op dat het gerucht n«mt toe.

«en vyanden niet moght ter ooren koomen. Ontrent deezen tydt ver-
bonden ze uit een brief van de Raaden ter Admiraaliteit in Zeelandt , v2Hn«
10e men uit zeeker bericht kennis hadt bekoomen , dat d'Engelfchen niftinedej:

nunne toerufting ter zee over nacht en dagh zochten voort te zetten :

E
"foS

n '

aat op de riviere van Londen ontrent tfeftig kloeke oorlogfcheepen
nieelt gereedt lagen om uit te loopen ; met meening om zich , zoo veel
ooenlyk was, by andere te voegen, de vloot van den Staat flag te leve-
ren en van hunne kult te dryven. Deeze tyding werdt den L. Admiraal
"e Ruiter en den anderen Opperhoofden der vloote bekent gemaakt.
Waar op men d'esquadres dichter by een trok, en zich in goede ordre
gereedt hieldtom de vyanden tegen te ftaan. De L. Admiraalen de Ruiter Ordredsur

en Tromp hielden zich met hunne esquadres bezuiden het Konings Diep, ft§

e

c

"sgc"

in 't gezicht der fcheepen, die , onder de L. Admiraal Evertszoon
, voor , of

ontrent Marigat laagen. Men liet den Kommandeur Chriftiaan Elderts-
zoon weeten , dat hy , volgens zyne voorige ordre , het Konings Diep
zorgvuldigh zou befpieden: en met alle vlyt acht doenneemen, ofook
eenige oorlogfcheepen, door het zelve Diep, uitde riviere van Londen
zouden moogen uitkoomen i houdende of zendende ten dien einde ge-
ftaadig eenige fcheepen in dat Diep , hoe hooger hoe beter: voorts dat
h
y , des noodts

,
als 'er meerder maght moght uit de riviere koomen

,

*ch met alle zyne twaalf onderhebbende fcheepen ten fpoedighfte naar
vlagge zou begeven. Op den leften dagh der maandt begaven zich ^ Gevol-

de Heeren Gevolmaghtigden, met den L. Admiraal de Ruiter , op het™t£f

°

cgat Gormchem, en zeilden met drie galjootsin 't Konings Diep : daar terzdienin

de twee esquadres van de Ruiter en Tromp van verre volgden. Zy d^'ÖSeren met die vaartuigen wel een myl opwaart aan, bevonden dat het d*Kb°™

fes , <J

e Diep wydt en diep was, enquaamen 'savondts, naadatze al-^ggj

Wa h

a bezichtight , weer in de vloot , en aan boordt. Doch men

dat d
C verSee ŝ °P

'

r "itkoomen der Engelfchen. Ook verftondr men

^oeda^ '
te ^onc*en en e^ers in Engelandt noch fchrikkelyk

freg ' in hunne fcheepen was, en dat ze in vyf van hunne grootfte

Van ^
tCn Veek men ĉnen na^c weghgenoomen. Ook genaakte de tydt
t Winterweder, dat met zyne onftuimige winden en ftormen krachts

Merv f 5°U hebben om de Hollandtfche vloot de zee te doen ruimen,

hadt nu eenige daagen naa elkandere zacht en liefrelyk weder ge-
0^e

z

|^^
daar^

n daar uit hoope gefchept , dat dit de zieke matroozen en lol-
iandt(chc

ziekte
W
j
1 Zou ver

Sl
uikken : maar men vernam in 't tegendeel dat de^j>«mt

Heeren r
nicC teSenftaande , meer en meer hadt toegenoomen. De I^oc*

Staate
n

evolmaghtigden hadden, vier daagen geleeden J ,
den Heeren 4- 17 08^

ge^nd der tzcventig fcheepen, die toen onder de vlag waaren,
en

- met uitdrukking van 't getal der dooden en zieken, ook der

LU x ge-
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ióó^.geftelteniiïe van ieder fchip, ten aanzien van de lyftoght , touwen en an-

kers, met verzoek dat men die lyft geheim zou houden. Volgens deeze

lyft waaren geduurende deeze toght honderdtenveertig menfchen getier-

de g
den

ven " "^en ^a^c a*re^ driehonderdtvyfenvyftig zieken opgezonden, en

opdc °oght men bevondt nu noch negenhonderdtentzeventig zieken op de vloot,

fnder"^'
°nc*cr an(^crctl hadt de L. Admiraal Tromp op zyn fchip dertig zieken

ken, Ac" en drieëndertig opgezonden; de L. Admiraal Kornelis Evertszoon vy -

den wa?"
' cn tw*nt*8 opgezonden ; de Viceadmiraal van Nes twintig

;

re"Se Schoutbynacht de Liefde tzeventig, en veertien opgezonden; de Kap**

aanboorde
te *n Pieter Salomonszoon veertig , en vyfrien opgezonden ;

Juriaan o i

hadc.

001 C

dertig , en negenentzeventig opgezonden ; Jan van Amftel veertig»

%rjse£t. Huibrecht Jakobszoon Huig veertig; Pieter Klein zesentwintig; Sim°,

Blok vierentwintig ; Jakob Penfen veertig , en elf opgezonden ;
Henr

van Tol veertig, en vyfentwintig opgezonden; Reinout van Koevef"e
^

veertig, en acht opgezonden; Henrik Vroom vyftig, en twaalf opg
'

zonden ; Kornelis Muts dertig ; Pieter Thomaszoon honderdt , en zcsen
J

derp'g opgezonden ; en Henrik Haakroo vyfentwintig. Op de fcheePe
^

der andere Kapiteinen was 't getal der zieken minder. Maar weinig^

gen daarna moft men 't fchip Duivenvoorde , dat gevoert werdt a°°

den Kapitein Henrik van Tol, daar nu tachtig zieken op werden g
eV°

den, opzenden. Andere Kapiteinen klaagden desgelyks over 'ttoefle

^
Nader on- men der ziekte. Dies liet men den eerften van November al d'OpP^

^gaande hoofden en Kapiteinen aan den L. Admiraal de Ruiters boordt fcin^

de ziekte op om nader tonderftaan in wat (laat hunne fcheepen toen waaren. Zy z

Hnoch den in 't gemeen, dat het volk van dagh tot dagh meer en meer in^0

^
vermeer- te. Eenige Kapiteinen , die den zes- of zevenentwintigften der vene

Ó

™Nto. maandt roemden , dat al hun volk noch frifch en gezondt was ,
ldajtë

den nu, dat federt dien tydt in yder fchip tot veertig menfchen toe &

ziekte waaren bevangen. De L. Admiraal Tromp verklaarde , dat in^
fchip binnen de tydt van twee daagen vyftig foldaaten waaren zi$ê
worden: de Viceadmiraal Bankert betuigde, dat gifteren op diene efl(

i

dagh twintig mannen in de kooijen waaren gevallen. D'andere Bevel'1

bers hadden ook meer zieken, maar de ziekte fcheen zoo heftig ^
eitC

AukmeVde
z?n <*an voorheene. Ten zeiven daagc werdt by de gemelde Heeren ,

^
vloot naar L. Admiraal de Ruiter , en al d'andere Opperhoofden

, goedtgevon^
11

c
.

h
V

£ezó-
beflooren

'
dat nien met de vloote naar 'tvaderlandt zou zeilen ,

ien .
fcheepen in de zeegaaten doen invallen , en voor den winter opleggf

'

iNov. Men verftondt dat men nu geen vyandt in zee te verwachten hadt:
»

het tydt was om 't gevaar en de rampen der winterwindent'ontgaan :

^
de meefte matroozen en foldaaten te weinig kleeding en dekzel ha

f0£

en door de koude, die ze hadden te lyden en te wachten, van
dagh maghteloozer wierden: waar uit te vreezen ftondtdat deZ ^Li,

ten wS de vloot meer zou toe- dan afneemen. Zes van de lichtfte fc&fcn,
noch dnc met vier galjoots

, liet men noch drie daagen voor de riviere van L
ofl

r

vSeri- liet Konings DieP> en daar ontrent, kruiiïèn ; om de fcheepen
o &

vierevan joots , die men uit het vaderlandt noch naar de vloot moght het>t>
e

^

i

L
aate

d

n

n gC" zonden, en andere fcheepen, welke onder de vlag behoorden,
cïl^

inov. daar niet by bevonden, op te zoeken, en van 't vertrek der vloote
'

nis te geven. Ook werdt goedtgevonden, dat nochachtien vandeve
^

fte fcheepen, minftmet ziekte befmet, met een galjoot en eenbfa

noch drie weeken naa 't invallen der vloote in zee zouden blyven
• ^

Heere Ifaak Sweers, Schoutbynacht onder 'tKollegie ter Admtf^nl
-
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t'Amfterdam
, (tot welk ampt hy , vermits het overlyclcn van den Schout-

1

66$.

bynacht Gideon de Wildt
, weinig daagen geleeden \ , door de Hce-

^Jjfjj^
ren Staaten van Hollandt was verkooren) werdt het gebiedt over deeze bynacht

fcheepen gegeven : met laft , dat hy zich met die fcheepen zou vervoe- ^c«
t

s

gen naar of ontrent het Doggers Zandt, en zich daar ontrent kruiden- naar ^Dog-
de onthouden tot in 't begin van December: dat hy d'Ooftindifche fchee- & IS

*™f
pen, die men noch uit Noorweegen verwachtte, zoupoogent'ontmoe- Sartom
ten

, en de zee voor hun veilig te houden ; ten einde dat ze te beter be- noch drie

houden in 'tvaderlandt moghten koomen : dat hy ook het ooge op zoo- ^WcnT
daanige Engelfche koopvaardyfeheepen zou houden alsuitdeZondt, of u&v.

van Hamburg
, naar de riviere van Londen moghten koomen, of van

daar derwaart zeilen : en dat hy de zelve , en alle andere Engelfche

fcheepen, zou trachten te veroveren of te vernielen. Ten zeiven daage,

naa denmiddagh, ging de vloot, wei verfpreidt, t'zeil : de L. Admiraal d'Engeirchè

Kornelis Evertszoon ter rechter zyde, of aan de Zuidt; endeL.Admi- u t>zcl1 -

raai de Vries ter flinker zyde , ofaan deNoordt; end'anderetweeesqua-
dres, onder de L.Admiraalen de Ruiter en Tromp, in 't midden: Hellen-

de hunnen koers Ooft aan. 'S anderen daags $ , ter halver zee gekoo- * 1 Nov*

men, ontflng men een brief van den Kapitein Engel Janszoon ,
gefchre- •

ven | in 't fchip de Vlasblom ,
op het Doggers Zandt : berichtende , dat 4- oa0b.

met het Ooftindifch fchip Nieuwenhoven , en de fluit den Dolfyn , ^.fg^
Waar de meefte laading van 't Ooftindifch fchip in was overgefcheept) indifch

met noch een' Straatsvaarder , en een fluit met maften
, te Gottenburg^r|W

geladen , den vyfentwintighften van Oktober van Vlekkeren was vertrok- Ycn .

ken , om zich naar 't vaderlandt te begeeven : en dat ze den achtentwin-

tighften op het Doggers Zandt waaren aangekoomen. Ook raakten de

gemelde, fcheepen korts daarna behouden binnen 't Vlie. D 'andere vier

Ooftindifche fcheepen , die ook in Noorweegen waaren ingevallen f ,
\Zie^ii

quaamen (behalven 't fchip Amftellandt, dat onder 'teilandt der Schel-

ling ftrande en verongelukte \ ) in de voortydt van 't volgende jaar be- \ ^oaob,

houden in 'tvaderlandt. Op dien zeiven dagh, ftraks gemeldt , werden
l665 '

de fcheepen , die onder den Schoutbynacht Sweers noch in zee zouden
ktyven, met eenigelyftocht, bier, water, en andere behoeften , uit an-
dere fcheepen verzien: en daarna liet de L. Admiraal de Ruiter een wit- De Ruiter

Je vlag van de voorfteng waaijen , en drie kanonfehooten doen. Ditwas2?ct

p
l

beraamde fein, 't welk te kennen gaf, dat de vloot zou van een fchei-
C

%m>V

^
en

- De L. Admiraalen Evertfen , Tromp, en de Vries, fchooten toen

,

volgens j»or^re te vooren geftelt) tot een teeken van goede reiswen-
'c

.

mi% yder zeven fchooten , de vier Viceadmiraalen yder vyf , en de
ler

Schoutenbynacht yder drie : waar op de L. Admiraal de Ruiter al de

loeide Opperhoofden t'zaamen met negen fchooten uit halve kartouwen

fch

antw
°ordde. Dus fcheidde de vloot ter halver zee vaneen: zoodat de

f
.^.jJom

jyr > in de Maaze t'huis hoorende , hunnen koers naar Goereê en de ecn .

•

mirfi poften te zetten, die van Zeelandt naar de Wielingen , en de L. Ad- -m.

quam a
' Ruiter met ^'overige fcheepen naar het Texel en 't Vlie. Hy^ Ruiter

dier» k 1

v°lgenden dadi met drieëndertig fcheepen door het Landts- ncn Texel.

hadt k 10üd€« binnen Texel. De L. Admiraal Tjerk Hiddes de Vries

pen n
en S^ts zyn affcheidt jxenoomen , om met de Vrieflche Ichee-

voore^f
'

l Vlie te zeilen - Den volgenden dagh werdt het vonnis
,

te

Wilder by den Krygsraadt tegens 'tvolk van den geweezen Kapitein 4.180a*.

beu
"Chut

> vaarende op het fchip Harderwyk, (ter zaake datzy hem
ü
°gen hadden de vlucht te neemen) geweezen, uitgevoert. DOn-

LU 3
dcr'
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ïfj^.derftuurman, de Hooghbootsman , en de Konftapel ,

met eenigc vart

Krygs- de matroozen en foldaaten , die zeeker fchrift j , daar toe (trekkende

,

•"oikyan hadden geteekent , liet men driemaal van de ree vallen, enelkmethon-

'tfchip dert flaagen laarïïèn: doch den anderen werdt de ftraf quytgefcholden.

Harder- Ten 2civen jaage qUaamen 00k de Kapiteinen Jakob Centen ,
Korneli*

a'nov. Viktol, en Klaas Anker, uit Goereê binnen Texel. De Heeren Gevoi-

^Heïcn maghtigden begaven zich 's morgens, naadatze hun affchcidt van den

Gevoimag- Heer de Ruiter hadden genoomen , met een galjoot naar den Helder ,

ei

tlfkken"" vertrokken over landt naar denHaage, daar zy den zeften der maandt
ter

naar den vergaaderinge der Heeren Staaten Generaal een kort verflagh deeden va

Haage. >
t geenm ^Q t0gilt was voorgevauen

:

waar Gp zy van hunne Hoog. Mo°g'

op de befte wyze werden bedankt
,
gelyk uit het volgend affchrift blykt

»

De Heeren Hutgens , Raadtpenfionaris de Wit , en Johan BorM'

»

haare Hoog. Moog. Gedeputeerden en Gevolmaghtigden
, jongft $f®f

J

zynde op 's Lands vloot , hebbenfommier rapportgedaan van
7

1geen h
aa *

op de jongfte expeditie f wedervaaren , en voorgevallen is. Waar of^
delibereert zynde , hebben haare Hoog. Moog. de zelve Gedeputeerde*1

Gevolmaghtigden , over en ter zaake van haare zonderlinge vigilan^yl

* 4 Nov.
Doen ver-

flagh.

Worden
van de Staa-

ten Gene-
raal be-

dankr.

6 Nov.

•\Toght.

^wai&er-+ moeite , arbeidt , voorzichtigheit en goede conduite *, uit liefde tot

^heit.

* Goedtbe-

leidt.

vaderlandt , in het uitvoeren van haare Hoog. Moog. beveelen, en

bevorderen van den dienft van 't Landt , zoo veele als door Godts

j

laating menfchelyker wyze heeft konnen gefchieden , over nacht en <* b

in deezen gehadt , gebruikt en aangewendt , in de befteforme bedffl -.

verklaarende daar inne ten vollen vernoeght te weezen. ^
De Raadtpenfionaris de Wit ten zeiven daage ter vergadering

^prpn Sraarpn van Hnltandf vprfrhvfiendf AppAt Ac\ar cpn Olïll"1
.

prafioJaris Heeren Staaten van Hollandt verfchynende deedt daar een omn
^Wudoet verflag van de zeetoght, en werdt van hunne Ed. Groot Moog.»

aandestaa- betuiging van zonderling genoegen , desgelyks bedankt, volgeöj
ten van
Hollandt.

den

inhoudt van d'aanteekening die toen te boek werdt geftelt , en dus

^De Heer Raadtpenfionaris de Wit heeft ter vergaderinge offly^
J

Refoimie rapport gedaan van het geene geduurende de laatfte expeditie ter^JL*
vanHoY-

6
" confideratie was voorgevallen : waar op gedelibereert zynde, ^c

\,
landt, by haare Ed. Groot Moog. zich ten hooghften vergenoeght en volda^l 1>\

dcRaadt-
houden wegens de voorzichtige conduite wyze direélie }, encoura^u

penfionaris beleit
, zoo ontrent het employ van \r Landts vloote in 'tgenera^* L

wordtL-
ten 0Pzichte van alle d'onderjcheide voorvallen in hetparticulier , ^L,

dankt. gemelden Heer Raadtpenfionaris , nevens de Heeren des zelfs Me^
\.Betiding .

deputeerden
, geduurende de voorfchreeve expeditie, gebruikt en in 't^ <

$ Beftte-
'

geftelt ; mitsgaaders ook ten reguarde \ van den zonderlingeny^er
:

1

fa

*T/oek
lantte

'
en onvermoeijelyke naarftigheit , daar inne de zelve van de®

>

moedig' ginne aftot het laatfte toe heeft gecontinueert. Ende is wyders g°
e
.L.

VëT
am" monden en verft'aan , dat degemelde Heer Raadtpenfionaris ,

tot betULe-
*,ien

' ge dat de voornoemde dienft haare Ed. Groot. Moog. zonderling

'

a.
' fa

naamügeweeft , uit der zeiver naame in de befte forme zal rJJöf
,

e
^ft-

dankt ,
gelyk de zelve daar voor ook exprejfelyk bedankt wordt by de ' -0.

'Tisaanmerkelyk dat de Raadtpenfionaris de Wit voor al zyn
f
&
efl0Ö

-

mene moeite en uitgeftaane gcvaaren helder noch penning heeft g ^
m
Z
oedig

C

hc

e

!t

ten
'
of Wlllen genieten: 3adat hy in tegendeel, wanneer by ecmh00'

"'den van hunne Ed. Groot Moog. vergaderinge voorflaagen tot
f
.

ïeffe
0m

' nin8 i wierden gedaan ,
die heeft geweigert , en buiten omvraage

0
o0r

*De'Mer*- *egging $ gehouden. 'Twas
, verftonden eenigen, een groot n0

^'
'h

< den Heer de Ruiter , en 't viel wel voor hem uit , dat de Raadtpen fis



L. ADMfRAAL DE RUITER. 4^
nsdeWitendanderetvveeHeerenGevolmaghtigdenmethemop de vloot l$6ft

vvaaren geweeft. Dit ftrekte tot zyne verlichting en ontlading. Zy had-
den hem m degewichtighfte beraadtflaagingen , en ontrent de zwaarfte
zaaken van zyn laftig ampt met hunnen raadt onderfteunt. Maar zy
deeclen niet zonder cerft zyn raadt en goedtdunken daar op te hooren.
Meelt alle zyne voorflaagen ftemden zy toe , en gaven die kracht en
naadruk. Doch dewyl alle dordres op hunnen naam werden uitge-
geven, en alles onder hunoppergezaghbeftierdtenondernoomen

, quaa-
j»en de rampen

, en d'ongelukkige toevallen , die men gemeenlyk den
uver tewyt, t'hunnen lafte. D'onverftandigen gaven hun de fchuldt der
Mislukte voorneemens, die hy anders veellicht alleen hadt moeten draagen:
en door 't loffèlyk getuigenis, dat de drie Heeren van hem, en van zyn kloek
eieidt en ruftige kloekmoedigheit

, gaven , werdt hy van een yder gepree-

Sen :
t welk ook de Heeren Staaten in 't goedt gevoelen , dat ze van zyne

uaamheit hadden , te meer verfterkte. Hy bleef naa hun vertrek noch
ttelyke daagen in Texel , om , nevens andre leden van den Scheeps-
rygsraadt

, de vierfchaar over etlyke weêrfpannelingen te helpen fpan-

25
n

- Het volk van 't fchip Ooftergo , buiten ordre , gelyk gemeldt is f , in tz;*p.4^
fexel gekoomen , hadt geweigert weer in zee te gaan , voorgevende dat

Jj
et fchip te lek was. Eenige Heeren van den Raadt ter Admiraaliteit in

yieflandt, ook de Heeren Gevolmaghtigden der Heeren Staaten, die
2'ch op den Helder onthielden , hadden hun mecrmaalen tot hunnen
plicht vermaant: hun voor oogen {tellende wat ftraf zy ter zaake van
nunne wederfpannigheit te verwachten hadden. Doch de muitzucht hadt
geen ooren. Derhalven moft men zich nu dienen van de fterke handt , en
't recht ging zyn' gang. Vyf hoofdep van 't oproer, en een matroos, werden
ter doodt verweezen

,
en met de koorde geftraft. Dus liep de lefte zeetocht

van ditjaar ten einde
: naadatdeNeêrlandtfche vloot, in September door Ecnige

ftormverftrooit, weer in ftaat was gebraght dat ze naar d'Engelfche kuft
^verftak

:
zich daar achtien daagen vertoonde , de riviere van Londen ft«ft-

al ^
nd '

Engelfcnezeemaght, methetuit-eninvaaren te verhinderen

,

istenftrydedaaghde. Met dees eer was men , toen de wintertydt niet
ociiet langer zee te houden, t'huis gekoomen. De L. Admiraal de Rui-

^ begat zich ontrent het midden van November naar den Haage enlam zyn verblyf ten huize van den Raadtpenfionaris Johan de Wit : wil- De Ruiter

.
de, door dat betoogh van vriendtfehap , d'onwaarachtige geruchten kom tind«i

^ tot de Wits naadeel liepen , als of hy met hem op de lefte tocht
Haage*

de R°°
te tWift nadt'geleeft, opentlyk wederleggen. Ook heeftdeHeer

q c

uitcr
» den achtienden van November ter vergadering der Staaten

Moo^k
vcrfcriynende » en zyn verflagh doende , aan hunne Hoog.

in >

t

°&' betuight, dat 'er tufTchen hem en de Heeren Gevolmaghtigden izn»v;

rende d^ 11
'
en ^en ^aa^tpenfionaris de Wit in 'tbyzonder ,

geduu-

houj
e to

gnt > een volkoome en vertrouwde vriendtfehap was onder-

bewys
0

' verga£kring van hunne Hoog. Moog. werdt hy met groot

eetï
ft0

V
?
n hooghachting bejegent. Men liet hem 't verflagh doen op

Doctvcr,

toght n
ge2eten

' en met gedekten hoofde. Eerft fprak hy van zyne flag van

Ko0rWe
aar Guinea, en daarna van de toght met degeheele vloote naar

len
, en

e
Sen

:

overleverende een daghverhaal j van 't geen was voorgeval- aan destaa*

2ynenbm!
ge vonnuTen

» door den Scheepskrygsraadt uitgefprooken ;
ook

l

r£
Van de ,

f t

»

nem by de Heeren Staaten van Hollandt, als L. Admiraal t joumaai
2elve Provincie verleenr. Hier on verklaarden hunne Hoog. *c<wm#v,

ie en

d'an^

Moog *J
ve Pr°vincie verleent. Hier op verklaarden hunne Hoog. * Cor

» dat het goedt beleidt en de wakkerheit , by hem in d'eene en
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\66 d'andre toght gebruikt , hun aangenaam was , en dat ze zich de zelve WC

DeStaatcn üeten gevallen. Voorts is goedrgevonden en verdaan , dat de voorlchreev

lalzynht' laftbrief * ter fchryfkamer \ van hunne Hoog, Moog. zoude worden te

aangenaam
is.

* Acie van

commtjfte.

X Ter grif-

fie.

:£ Geregi •

ftreert.

i Gefipo-

neer/.

4 t^Nbv,

icitenwak- boek gcfchreeven'j: : en werdt hem met dat ampt geluk gewenfeht.
Ook

un
verftonden hunne Hoog. Moog. dat het voornoemde daglwerhaal ,

^t

de vonnilTen , ter gemelde fchryfkamer zou worden weghgeleit j °\

waart, om te zyner tydt te dienen zulks en daar 't zou behooren. Wcing

daagen daarna j heeft hy ook de zelve plicht ter vergaadering der Hee^

Staaten van Hollandt en Weftvrieflandt afgeleit, die hem opgelykevvy

bedankten, en de volgende aanteekening lieten te boekcellen.

7)e L. Admiraal de Ruiter heeft ter vergaadering rapport

van 'tgeene in zyne expeditien \ , zoo met een csquadre van twaaljJ[

»

wivtolt*?en 1iaar de kujl van Guinea , als jongjt met de gantfche vloote W

Staaten" van Noordtzee , van confideratie wasgepafteert en voorgevallen : waar °H
'

EdÏJkf delibereert zynde , hebben haare Ed. Groot Moog. dengemelten Lt^enlin

\

i*Toghtèn. Admiraal voor zyne goede debvoiren , met zonderlinge vigilantie ,

co
f

duite en courage ,
geduurende de voorjehreeve expeditien aangewende »

'

dankt ,
gelykde zelve daar vooren fpecialyk bedankt wordt by dee&n\

Verfchynt rjen eerften van December verfcheen hy ook in de vergader'
1 s

ring

C
"

ter Admiraaliteit t'Amfterdam , daar hy , op een ftoel gezeeten ,

j

1

^
d'Admirali- Heeren Raaden de vlaggen, op de kuft van Guinea van d'Enge"cl1

fterdanT, verovert , aanboodt en overleverde: en daar by ook den ftandaardt v

daar hy ' >
t kafteel Kormantyn , door den Kapitein Willem van der Zaan in

^jg

gSc
En

" neemen van die fterkte bekoomen
;
en aan hem overgebraght

vlaggen

,

roet een

ftandcrt.ti. . „
kroon over- of Andra , hadt gezonden. Hier op werdt by de Heeren Raaden, ^
$S!m9i. ^ac ^e Heer dc Ruiter was afgetreeden , goedtgevonden en beflo^

^
Wmdebe- hem voor de goede dienften, geduurende de gemelde toght gedaan >

met* «3- bedanken, en , tot erkentenilTe der zelve, met een zilver lampet, ter^ ^
ver lampet de van vyftienhonderdt gulden , te vereeren. Ook werdt toen met eel1

^en^°
n" beflooten , den Kapitein van der Zaan , tot erkentenilTe van zyne dapP

e
'

EnVander heit , eft tot zyne aanmoediging, met een goude keeten en gedénkp
efl

j

engo^de
ning >

zeshonderdc gulden waardig
, te befchenken. Niet lang daa^*}

verklaarden de Heeren Staaten van Hollandt op wat wyze en met

gezagh de L. Admiraal de Ruiter in de Kollegien ter Admiraaliteit
®

nen de Provincie van Hollandt en Weftvrieflandt voortaan zou verlc )

nen, gelyk het volgende befluit, ftaatsgewys genoomen, aanwy^'^.
Zynde ter vergaderinge voorgedraagen dat de L. Admiraal de *\!

> kroon f ,
gevonden in een Engelfch fchip , met een' brief van den Ha& &

'

>cn van Jork, by welken hy ze tot een gefchenk aan den Koning van Ar '

befchon^

ken

,

En \

Zaan
een goude
keeten en

penning,

t loDec.

hhX" ter gaarne zoude gedient zyti van de intentie enrefolutie van de^e'

fJ
ide , by de gaaderinge , waar naar hy zich zoude hebben te reguleeren in ^.ftf-

'C

Admi-
n van ^e *dmijjie van zyn perfion in de Kollegien ter Admiraali^ '

r.

uü de Rui- nen deeze Trovincie refiderende : u, naa voorgaande deliberatie,^1^0

Refölutic

der Staaten

van ]

landi

welke dén

t.A
raai

weJd'n?
verjlaan en verklaart , dat , volgens het geene by de mftr^

d'Admiraa de gemelte Kollegien originelyk is bedongen, de Trovincie van & w^/-

^xcfidcc'ien
en IVejlvriejlandt competeert het indijputabel recht, dat de l-

^fa,pxc ccien.

raafen van fa zelve Trovincie , in de gemelte Kollegien verfiWL^,
hun aldaar de prefidiale Jioelmoet worden ingerutmt , tot zulken

eJ
Vj^fe

dat hun aldaar dienvolgende toekomt , niet aüeenlyk fiem ahƒ nrftl'

Raaden , maar ook de propojitie
, d'omvrage , en d'ordentelyke ^

Jïe, zoo als hetzelve, ook van de ereclie van de voorfchreeve A Jgft

af, in continuele obfervantie isgeweeji; dat mitsdien den voorn jir
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L. Admiraal de Ruiter bekent gemaakt zalworden d'intentie en begeer- 1665.

te van haare Ed. Groot Moog. te weezen, dat hy 'tvoorfchreeve recht

m alle degemelte Kollegien zal hebben te mainteneren , zonder daar inne

eenige infratlie \ tegedoogen, oft ook 't zelve eenighzins ter vergaderin- "{inbreuk,

ge van haare Hoog. Moog. in nieuwe deliberatie te brengen : ende wer-
den de Heeren van de Ridder

'fthap ,
mitsgaders de Bnrgermeefieren en

Vroedtfchappen van de fteeden deezer 'Provincie , uit de welke eenige

Raaden in de gemelte Kollegien ter Admiraaltteit gecommitteert zyn ,

mits deezen verzocht en gelaft der zeiver Gecommitteerden in den naa-
me en van weegen haar Ed. Groot Moog. te ordonneren , dat zy het

voorfchreeven indifputabel recht van deeze Trovincie niet alleenlyk

wet zullen hebben tegen tegaan ofte te verkorten, maar ook niet tege-

doogen dat zulks door anderen tegen gegaan ofte verkort werde.
Ontrent deezen tydc hadden de Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam

den L. Admiraal de Ruiter op de lyft der fcheepen en Bevelhebbers, die raalitcit

mendaarzoutoeruften,envandaarzouden afvaaren, geftelt. Dan hier

jegens verftonden de Hceren Raaden ter Admiraaliteit te Rotterdam ,
dat tewccg te

<J

e L. Admiraal van Hollandt van 'tKolIegie ter Admiraaliteit op de
J™^»**

Maaze
, naar ouder gewoonte , moft afvaaren. Doch de Heer de Ruiter

vaiI^c

_

r

fcheen meed genegen om 't Amfterdam te biyven. Men braght deeze fterdam

2aak ter vergadering der Heeren Staaten van Hollandt: daardeGemagh- vaa*

rïgden der ftadt Amfterdam , ten verzoeke van d'Admiraaliteit hunner

ftadt, de zaaken zoodaanig zochten te beftieren, dat de L. Admiraal de

Ruiter een fchip van Amfterdam zou moogen voeren ,
en van daar af-

vaaren. Hier toe heeft men zich van de volgende redenen gedient: dat Recdeneo

de Heeren Staaten van Hollandt en Weftvrieftandt den Heer de Rui 2fc

"™
ter, buiten zyn kennis , en zonder zyn verzoek ofaanzoek', in zynaf dient.

weezen, het L. Admiraalfchap van de zelve Landen hadden opgedraagen :

l

^oUlc,f(t*

en dat met meening 2 om daar door zyn perfoon grooter eer en voordeel 1 1 intentie,

toe te voegen > tot betuiging van *t welgevallen dat hunne Ed. Groot 3
Avant*ze -

Moog. in zyne goede dtenften en beleidmg 4 fchepten , en mitsdien tot 4 Conduite,

^gelding van zyne verdienften 5
. T>och dat hem deeze vordering*" of\ jZTce-

Ver hooging tot naadeel zou ftrekken , in gevalle hy daar door van zyne»
en
fi

7 onder d'Admiraaliteit t'Amfterdam zou worden verfteeken : de- 7 Empioy.
tvyl de dienft tAmfterdam veelvuldiger 8 quam voor te vallen , en mits- % Treauen-
len langduuriger en voordeeliger was dan op de Maazc : zulks dathy '«•

' "gie fAmfterdam hadt 9 Qualit'eit.
lever dén

ftaai
9 van vaft Kapitein onder 'tK

e Weeden, dan dien van L. Admiraal, en een fchip van de Mdaze
Roeten voeren; indien zulks zonder vermindering van y

tontzagh l°, toRefpeci.

b hunne Ed. Groot Moog. fchuldig was , zou komen gefchieden.

zyne

at *yn huisgezin zoodaanig was geftelt, dat hem veel dienftiger was
ion die elders te

*y*T'kiezen. T>at de verhooging van zyne wedde
1

1

, door het L. Ad- 1 1 3v«a*
"woonplaats binnen Amfterdam te biyven houden , dan die e

m\r
CH
?ey'kiezen. "Dat de verhooging van zyne wedde

1

1

, door het—
éch Jc^ap bekoomen

, op verre naa niet zou konnen goedt maaken de
me

"
'

ookn
^te

' eMers woonende , zou moeten lyden. Eindelyk ,
dat het

JV€ n
et
M*iten voorbeeldt lz was, dat de L. Admiraal van Hollandt en i*

te inP
e^andt eenfchip, dat fAmfterdam werdt toegeruft ,

gewoon was

ven 1
' 0m ditleftetebewyzen dienden d'affchriften van eenige bnc-

dam'. ,

Cruftende ter Secretarie van 't Kollegie ter Admiraaliteit t*Amlter-

derdr Weeten
. van een' brief , eefchrceven in den jaare zettiennon-

de T

tvvceêntwintig door den Heer Jan van Waffcnaar en Duivenvoor-

Admiraal van Hollandt: en noch van zeven brieven
,
indenjaa-

r l lL Boek. Mmm re
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1665. re zeftienhonderdt en zesentwintig , door Jonker Willem van Nallau,

Heer van de Lek, en L. Admiraal van Holiandt , aan de gemelde Raaden

ter Admiraaliteit gezonden : waar uit klaar fcheen te blyken ,
dat 1

twee L. Admiraalen fcheepen van 't Kollegie t'Amfterdam plaghten te voe-

ren. Ook werdt beweert, dat ook eenige hunner voorzaaten gewoon waaren

van Amfterdam af te vaaren. Doch de Raaden van het Kollegie ter Aam

raaliteit van de Maaze , als het oudtfte en eerfte van Holiandt, hadden
mee

DcStaatcn voorbeelden t'hunnen voordeel: derhalven werdt by de HeerenStaa

hoSw- van Holiandt , naa eenige beraadtflaaging , den negentienden der maand »

fban dat dc goedtgevonden en verftaan , dat de L. Admiraalde Ruiter, naar 'tcxe

\^u^. fel van voorgaande L. Admiraalen van Holiandt en Wejïvriejlandt,*

ter met een afvaaren van 't Kollegie ter Admiraliteit of de Maaze , met het jc Y

daar toe albereidts by dat Kollegie gefchikt , ofof zoodaanigander ,

a

hy onder dat diftriB zou gelieven uit te kiezen , 't welk hem zou^f
aangefchreeven , om zich daarnaar tereguleeren. Dces ordre \verdi v

hem naagekoomen: doch men gedooghde, dat hy evenwel zyne xv °

ning t'Amfterdam zou blyven houden , daar hy , gelyk elders is g

meldt f , met het groot burgerfchap was vereert , en met alle tee^en

c„

DcnL.Ad- van gunft en achting werdt bejegent. Voorts
,
omdetoerufting van

miraaide oorlogsvloote tegens het aanftaande voorjaar te beter voort te 2Ctl

^
deT^Admi- werdt ter vergadering der Staaten Generaal goedtgevonden , dat aan

raaien van L. Admiraal de Ruiter , voor zooveel de drie Kollegien ter Admiraa
11

Vn-enandc" binnen de Provincie van Holiandt en Weftvrieflandt aanging ,
denL^

miraal Kornelis Evertszoon , voor zoo veel als het Kollegie ter Adm 1

liteit inZeelandt, enden L. Admiraal Tjerk Hiddes de Vries ,
v°°r

,

en ,

veel als het Kollegie in Vrieflandt betrof ,
gefchreeven zou W°r

^
dat zy luiden zich eerftdaaghs in de gemelde Kollegien zouden ver

^0
„.

gen , en aldaar een waakende ooge laaten gaan over de buitenge^ 1

lyke toerufting-f, met den gevolge en aankleeven van dien, de gf

de Kollegien aanbevoolen , en te letten , of al de ordres , by hunne " *

Moog. daar ontrent gegeven , zoo noopende d oorlogfcheepen
,

n de Ree- ten , advysjachten , branders , galjoots totkondtfehap en tot bergi^
v

,
suate» lyftoght ^ , als andersfints , wel werden uitgevoert en nagekoomeJi:

JJ
- de zelve uitvoering *

, zoo veel in hun was , uit den naame en van We<$

fchip van

d'Admiraa-

liteitopde

Maaze zal

afvaaren.

iZiep. 76

77

werdt be-

laft dc toe-

rufting der

oorlogs-

vloot te-

gens het

voorjaar

te bevorde-
ren.

Vit hetRe-
gïfter der

S^efolutien

van
ren Stdaten

Gener

gemomen «~ , ~ , ^w..*.^ , i.w YVvi inuuiiwas, uil ucii naame en van "

i76 y
DeC

' hunne Ho°g- Mo°g- te ^vorderen: en zoo van hunne onderving
j

fExirMr. verrichting te zyner tydt aan hunne Hoog. Moog. omftandig ve^^
cJl

tTZie te koomen doen
-
Tot dien einde werdt den L. Admiraal de R uitef^

Fmlaiït. d'andere twee L. Admiraalen, hetadvys ofte de beraaming over de^{

\e
G
el

e

t

xecu' ĉnreeve toerufting ter zee , by de gezamentlyke Gemaghtigden

was uat u jLngeiicnen tegens t voorjaar noch met meerder ma^1'1 ^jn
zouden koomen dan ditjaar was gefchiedt) tegens half Maart of ^frJpr

uitw« van April tweeëntzeventig zwaare oorlogsfcheepen , en twaalf &
tf

SïotMu
dc ten in zeC tC brenëen ' D '

cene helft van die tweeëntzeventig
Jf jj^fl»

beft°aan!

U
van oorlogh zoude gemonteert worden van tzeftig tot tachtig * ^^a-

en bemant met drie tot vyfhondert koppen , zoo met foldaaten
a

^

cfl

troozen: dandre helft gemonteert van veertig tot tzeftig #u r

bemant met tweehonderdt tot driehonderdt koppen. De twaal*^£(
,

ten zouden gemonteert zyn met vierentwintig tot dertig of vief

^ct

tig ftukken, en bemant met honderdt tot honderdtderrig kopPen
*

c|J
t0c

zou men twaalf branders by voegen , van vafte en hechte fcheep te
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te ruften, yder gemant met twintig koppen: twaalf advysfregats ,

ge- \C6$.

monteert met acht, tien en twaalfftukskens , en yder gemant met twin-
tigkoppen: noch twaalf advysgaljoots , en vierentwintig groote galjoots
tot navoering van water , bier en andre fcheepsbehoeften , die in de
lcheepen vanoorlogh niet bequaamelyk konden geftuwt worden. Bydee-
ze vloot moeft d'Ooftindifche Kompagnie ,

volgens 't verding f tuflchen fContraét.

den Staat en haar gemaakt, noch twintig oorlogsfcheepen voegen. De J^lfr.
gemelde Gedeputeerden der Admiraaliteiten hadden ook, door laft van 409. 413*

hunne Hoog. Moog. een overflagh van 'tgeen de gemelde toerufting
,

m den tydt van twaalf maanden , zou koomen te koften ,
gemaakt ; en

uitgereekent , dat de zelve (behalven de twintig fcheepen , die op koften
van de Ooftindifche Kompagnie zouden toegeruft worden) in den tydt Hocvwi
van twaalf maanden ter zomme van elf millioenen zeshonderdt en acht-

enveertig duizendt zeshonderdt en veertig gulden zou beloopen. Hier uit zoo koftcn .

*an men afneemenmet hoe zwaaren laft de Staat der vereenigde Neder-
landen te deezer tydt, door denoorlogh ter zee, werdt gedrukt. Daar

f̂ c

u

0

n

0̂
-

doorlogh te lande , met den BilTchop van Munfter { , noch byquam : $z,e Att
-

'

die ook door den Koning van Engelandt werdt gcvoedt ; want men hadt de *

^
gemelde Koning onlangs*, in zekere reede \ aan t Parlement ,

opentlyk 64S .. H8
'.

hooren zeggen ,
dathyde Trinjen die, zoohyzeide, door de Duit-fchen ^3-«ss-

(dus noemde hy de Nederlanders) verongelykt waaren, hadt aangemoe- 6 6o.
s l

9

7
'.

dtght, om het hunne met geweidt wederom te krygen: en dat hy den Bif- 5**-

M>op van Munfter met een groote fomme geldts hadt geholpen, en noch

zou helpen. Te deezer tydt zagh men ontrent den L. Admiraal de Rui- xlv. 501.

ter (die de ftraksgemelde beveelen van hunne Hoog. Moog. zocht naa^f"^
te koomen , en de toerufting der oorlogsvloote naar vermoogen te be- % HonorlT

vorderen) , dat d'oude fpreuk , die te kennen gaf, dat d'eerampten de
m"tAnt

zeden veranderen^:, op hem niet kon gepaft worden. Want al was hy
nu tot de waardigheit van 't L. Admiraalfchap van Hollandt , buiten zyn
toedoen, gevordert, die verheffing blies zyn hart niet op. Hy hieldt DeRuitcrs

*ich echter binnen de paaien van zyne oude zedigheit en godtvruchtig-
"C

g|dt

e"'

«eit. Ook weet ik , dat hy ontrent deezen tydt , of wat laatcr , te Rot- vruchtig-

^erdam koomende, en inzeekere herberge, op de Haaringvliet , thuis
heir '

Eggende, op een morgen inzyneflaapkaamer, (meenende vanniemant
Schoort te worden) Godt , naar zyne gewoonte , met vierigen gebeede
<j
anriep

, en zich onder andere van deeze , of deezen gelyke
, wroorden

lende
, Geefmy , Heer , een deemoedigen geeft ; op dat ik my op myne Zyngc .

^heffing niet verhoovaardige. Sterk my in 't bedienen van myn hoog- bcdc -

lc"tig ampt. Verleen my een heldenhert , en laat my zoo deerlyk niet
J euvelen

, als myn
1

voorzaat : maar /paar my ten dienft en nut van

dit*

ü
/fr^andt. Dit bidden werdt toen van iemandt , uit wiens mondt ik

val |

^ve ' die toen in de herberg en ontrent zyne kamer was ,
by ge-

leg
^ 0ort - De Heeren Staaten (ook genoeg weetende, dat men met

hadd
S n°C^ vlooten ' 2onder de goddelyke hulpe , niet kan verrichten)

Woen",'
gdyk boven is gemelclt t »

Poolen , dat men Godt op alle t*»|j|i?.

na J aagen voor den welftandt des vaderlandts zou bidden :
maar daar- kdyk ge

_

"

vonde
e datd'yver in die weekelyke gebeeden fcheen te verHaauwen

,

maanj
n

,

Ze eindelyk geraaden , dat men dat weekelyk gebedt in een maandcly-

op j
p
Ven vaft- en bededagh zou veranderen: met bevel

,
dat men eu

heelenVerften Wocnsdagh in demaandt niet den halven, maar den ge-

dagh
gh daar toe 2ou gebruiken. Dit werdt op den eerften Woens-

& Van November begonnen , en voort van maandt tot maandt ver-

Mmm 2, volght.
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1665. volgt. Men beraadtflaagde in deezen tydt ter vergaadering der Sraaten

van Hollandt over de voorflaagen van den Raadtpenfionaris de Wit»

aangaande de toekoomende bezorging van 'sLandts vloote metallerley

lyftoght en andere behoefte , tot noodruft en verquikking ; om te beter be-

ftandt te zyn , en te langer zee te konnen houden. Ook werdt het bericht

en 't gevoelen van den L. Admiraal de Ruiter over eenige punten ,
die men

desaangaande op het papier hadt gebraght, gehoort en overwoogen. Vlt

zyn de punten die daarna f ter vergaadering van hunne Hoog. Moog. met

eenige kleene verandering en vermeerdering werden goedtgevonden ,
vait-

geftelt , en by plakkaat onder den volgenden tytel uitgegeven ,
Tunten

dienende tot beter bejiandt en obfervatie vangoede (economie van en tfi

's Landts vloote. In dit plakkaat werdt den Kapiteinen op zeekere pee-

de to? béter ne belaft, zich voor zeven weeken van bier
, water, enbrandthout,

en

ïan°'sÖd'
voor ^ ric maanc^en

'
huiten duins uit te houden , van alle lyftoght

te

\J00tc.
" verzien. Voorts werdt ordre geftelt dat de vloot noch voor zesweekej1

&
eh
uk

vvarer '
kier, enbrandthout, zou nagevoert worden : mitsgaaders noch

een goedt deel andere lyftoght , en noodruft , ook pyen , hoozen ,
fch°e

'

nen, hemden en kombaarzen , met eenige ververfching van kool, p
cCt1 '

raapen
, pruimen , appelen , ajuin en diergelyke. Ook werdt aange\veezen

met hoedaanigegaljoots die toevoer zou gefchieden
;
hoedaanig het t>

ier

op den duur moft zyn gebrouwen; opwat wyzeen in war ordre de v&tcn

mollen worden geftuwt, het bier voor en 't water achter
;
op dat mefl

altydts zoo van 'teen als van 'tander zonder belet zou konnen uir^t
ten: hoe de Kapiteinen , die gebrek moghten hebben, uit de verzorgd ,

voorraadt, met boete over hun verzuim , en aanteekening van hun g
e

not, zouden worden gerieft : daarenboven hoe de vloot, naa 'tverW

der drie maanden, in of voorde Wielinge op nieu zou werden verz^
wat voorraadt van ankers en touwen de Kollegien ter Admiraaliteit

1

behoeve van hunne fcheepen zouden infcbeepen : met verder bevel»

ze ook altydt goede voorraadt van ankers , kabels, maften, ftengen>
e

,

diergelyke behoefte , zouden gereedt houden ; om de fcheepen
,

die fe

,

deloos moghten invallen , ftraks te konnen voorzien : dat de Kapiteinen
3]'

tydt eenig geldt zouden binnen fcheepsboordt medevoeren om by no°
dc

buiten 'sLandts eenige noodtzaakelykheden in der haaft te konnen d<f
inkoopen: dat de matroozen en foldaaten , om vuiligheit , ftank,

ct]bC'.

fmetting voor te komen, by ziekte eikanderen tendienft'zouden
dat men de fcheepen alledaagen, ten min fte driemaalenter vveeke,f
reinigen met joelen en fchrobben, ook fomwyle met azyn befprc4F'

"

gelyke middelcnt^
lang te vooren bel

^

1 3 1 Dec

.

Plakkaat

{trekken

3 deel.

p. ziy.en

XIV. 509.

en daar in geneverbezyen laaten branden , en diergelykem
de quaade lucht by tydts in 'twerk ftellen. Niet lang te \

Een regi-

ten de Heeren Staaten van Hollandt een regiment zeefoldaaten °?

rechten, naa dat ze d'inzichten van den L. Admiraal de Ruiter daa* *

nTentzee-
naclden verftaan. Dit regiment zou beftaan uit negentien kompag^

foldaaten en uit bequaame zeeluiden
, die aireede eenige toghten ter zee ha

opgerecht, gedaan. Deeze zouden tot den dienft der zee en der vloote zyn

gent, en niet alleen gehouden fcheepswerk, maar ook by geleg^^e
te lande dienft te doen. In plaats van musketten met lonten, ^ie0^en
niet dienftig zyn , zouden ze met geweer van fnaphaanflooten (C

,

>«s

V

ovcr

b verzien
- wiIlem JofePh van °ent, Luitenant Kornel over 'tWali^

giment, en Kommandeur te Hellevoetfluits , werdt tot Kornel van

1

giment zeefoldaaten verkooren f ; Francois Palm ,
Kapitein en

mandeur op de fchansde groote Warande
, by Breda, tot Luitenant ^

bers

dat regi-

ment,

t iBDec,
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"el; en Graaf Johan Belgicus vanHoorne tot Majoor. Tot Kapiteinen 166$.
zyn verkooren Reinier Pauw, Jan de Pois, Hugo van Aflèndelf*, Ernft
Mioppert, GeeraardtKrabbet, Johan Sixty, Henrik Antony van Nis-
pen

,
Kornelis de Wit

, Francois Brouwers, Henrik van Padberg , Kor-
nelisDedel, Kornelis Pompe, Adriaan van GielTen, Johan de Witte,
icnoonzoon vanden L. Admiraal de Ruiter, Simon van Panhuizen , en
Alcxander Heniofla. DeKornels kompagnie zou beftaan in honderdten-
. zeventig, end'andere elk in honderdtentwintig koppen. Weinig daagen
naa t invallen van 'sLandts vloote werdt by de Heeren Staaten Gene- De Kom-
'aal goedtgevonden en beflooten, dat men aan alle byzondere kommif- S^^S
levaarders of kaapers zou toèftaan

,
geduurende de vier eerftkoomende tocgcftaan

baanden, tot het einde van Februarius des aanftaanden jaars , te moo- ™7en°v°ergen uitloopen en in zee blyven , om hun avontuur op den vyandt te zoe- maanden
«en: mits borgc Hellende, dat ze zich voor het einde van Februarius H^J"
ederom binnen de zeegaaten van den Staat zouden begeeven , of dat 1 1 w*>.'

^en ze anders als zeeroovers zou aanmerken. Ook hebben de Heeren vaart

taaten toen de vaart op Noorweegen , en naar Ooften , voor eene reize weegenen
toegeftaan

; doch met beding en onder borghtoght van ten eerften weer naar Ooften

naar 'tvaderlandt tekeeren, zonder elders aantevaaren, oflafttebree- ™£
c J™"

ken
, veel min naar eenige andre geweften te verzeilen. Doch de vaart laaten.

en vifïchery op en ontrent Groenlandt , en d'uitvocr van alle gereedtfehap
J^aar

en behoefte tot de walvifchvangft , werdt in 't midden van December f op Groen-
yoor het aanftaande fayzoen en het geheele toekoomende jaar van zes-

[
a

e

ndt v°or

tienhonderdt zesentzeftig , by plakkaat den ingezeetenen , op verbeurte toeklo

-

der fcheepen en goederen , ftrengelyk verbooden. Dat men de kapers on- meil<kjaac

der borghtoght verbondt voor 't einde van Februarius t'huis te koomen
, tï^/

de vaart op Noorweegen en Ooften flechts voor eene reize, onderzoo Zte ***

naauwe bepaaling
,

toeliet
, en de Groenlandtfche vaart en viflchery %Z£t

gantfchelyk verboodt, was op gewichtige redenen gegrondt : dewylmen *> deeL

te gemoet zagh, dat men de matroozen , tot manning der oorloghsvloo-''
196,

e, in 't voorjaar van nooden zou bebben: temeer, om dat men de Ne-
erlandtfche gevangenen, die in Engelandt zaaten , noch weigerde te Men wei-
*«eti lonen. Men ftelde hen op een ftuiver 's daaghs , of gafze niet dan

gc
,

rt

5
E/

"

va?/*}?
°dC: °°k heeft mCn deKoninghoorenzeggen, dat ^fiil

'

,

ae kofien wou ontlaflen; om alzoo alle d'onkoften van 't onderhoudt fche «cvan
"

0^ j°P den Staat te fchuiven
- Hier °P vertoonde de Nederlandtfche Cbf-

Kefc1
^

aan den KoninS en den Hartogh van Jork
,

dat dit buiten alle c
.

n

^
ruik van oorlog was: dat men niet alleen onder de Chriftenen, en, ha?dt/

zc

Heid
nCer ver^onc^t

'
on^er Gereformeerden , maar ook zelfs onder de zi**«-

ken
enen

§eenvoorDeeldt hadt van gevangenen 's lyfs noodruft t'onttrek- ^T£™'
bv ,'^^sdien van honger te laaten fterven; daar men ze, ten deele 396.505.
J Wlilpl;„ 0

1» . ,11 506. i8<-

deroe
ng van man tegens man, en d overige metlosgeldt, naar ou- 388

4*t

%

v

°nte
> bereidt was te lonen. Maar de Koning hadt geantwoordt ,

XLvi. 8j 1

en fj^i
tot

&een algemeene wijfeling of lojjing voor geldt kon verftaan ,

geleg
en

w
tft hoe *t in Hollandt , wegens de fchaarsheit van 'tvolk, was

den van J,

ertuurcnen ftorven veelen van honger en ongemak ,
ofwer-

zen, e peft weghgerukt: zittende in grooten getaale in enge plaat-

vincicn
atZe eikanderen verftonken. In Hollandt, en in d'andre zeepro-

gehandeli-
Wcrdt desniettegenftaande met d'Engelfche gevangenen beter

der dan t

**en gaf 2e ?oede en eetbaare *Pvze '
in geen plaatzen min-

sten 7
&enszes > en in zommige tegens zeven ftuivers 's daaghs : ook

e ln bequaame kamers, daar voor deezen , ten tyde van den

Mmm 3 Spaan-
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1665. Spaanfchen oorlogh, veel grooter getal van gevangenen ,
jaa eens zoo

veel en meer ,
plaghten te zitten. Dus poogden de Hollanders rmnn

vyanden niet alleen met de wapenen , maar ook met daaden van lie

t'overwinnen. Ook verftonden de Hecren Staaten van Holbndt, dat

men geen reden hadt om d'algemeene wiflèling , ten opzicht van d on

gelykheit van het wederzydts getal , van de handt te vvyzen :
dat til

aan de zyde van Engelandt zulks te lichter behoorde toe te Haan, u

oorzaake , dat niet alleen veele byzondere Nederlandtfche k^P6

^
maar ook oorlogfcheepen , (en inzonderheit de Heer de Ruiter

,

zyne lefte toght naar Guinca en de Karibifche eilanden) een gr0,°[, ^

'

tal van Engelfche zeeluiden hebbende gevangen , de zelve t elke

wei hadden onthaalt , en op vrye voeten geftelt
,
jaa aan veelen der

ve noch fcheepen en lyftoght tot hun vertrek vergunt: welk getal»

'tby een wierde gereekent , ontwyfTelyk het getal der Nederlandse >

die men in Engelandt aanhieldt, zou overtreffen, of ten minften g^v-

Vwloffing zvn . Doch al wou men in Engelandt tot d'algemeene wiflcling en 1°
*

mTgÏNe- fmg der Nederlandtfche gevangenen niet verdaan : echter zyn nu en d
j*

^

dcriandt- noch zommige Nederlanders uit de banden geraakt. Eenige braaken ü *

gc^cn™* of ontquaamen 'tdoor lift : andere werden tegens Engelfchen (a' e

Hollandt zaaten en in Engelandt vrienden by den Koning haddenW
whTeling onder de handt vrygelaaten. In 't midden van O&ober 1^
men te Doeveren wel honderdtendertig Hollandtfche matroozen

,

in vryheit waaren , en men vondt daar meêdoogende menfehen , ^Ajc
groote genegentheit toonden, en met veele werken vanbermhertjg

1

verquikten. In die ftadt onthieldt zich te dier tydt de Kapitein 1 ^
|

iziep.w. Klaaszoon Wynbergen, die met heefchip Weftvrieflandt inSeptem

was genoomen , en , door de goede voorfpraak van den edelm°ed%
Engelfchen Kapitein Gay, die zynfehip hadt verovert ,

opzyn V°

buiten hechtenifïè geiaaten, die vryheit ten goede van die verlege^
fchen gebruikte ; dewyl hy groote vlyt holp aanwenden , ten ein^ •

men hen met het ecne of 'tander vaartuig affcheepte
, en, over ^

,e,

deren, naar 'tvaderlandt liet reizen. Doch midlerwryl bleven de
nlC

ften in hunne ellende zitten : verlangende met fmert naar veran^
0*

van zaaken, of voorfpoedt det Hollandtfche wapenen, daarhunneV
c

lofïing , naaft Godt , aan hing.
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Toerufting
ter zee.

aan

VAN DEN HEERE
MIC HIEL DE RUITER,

Hartog, Ridder Sec. L. Admiraal Generaal van

Hollandt en Weftvrieflandt.

NEGENDE BOEK.
Et jaar van zeftienhonderdt zesentfeftig , daar ik nu

in treede , was gedenkwaardigh , door de doorluchtige

zeege , die de Nederlanders , onder 't gebiedt en beleidt

^ van den L. Admiraal de Ruiter, ter zee bevochten ; daar

lj£ wel eenige tegenfpoedt op volgde , maar in welke hy

jp geen minder lof behaalde dan in d'ovcrwinning. Men
wasvroegh bezigh om de vloot toe te ruften. Ter ver- "üftL.

gaadering van de Heeren Staaten Generaal werdt den negenden van Ja- <k Ruiter

nuarius (en daarna ook den dertienden van Februarius) beflooten, den
L. Admiraal de Ruiter op nieu te beveelen , dat hy in de Kollegien ter bevorderen.

Admiraaliteit van Hollandt en Weftvrieflandt alle vlyt zou aanwenden

,

ten einde de toerufting der fcheepen van oorloge , die menvoorneemens
was onder de vlagge van den Staat in zee te brengen

, (en der twaalf an-
dere , die men naar de Middelandtfche zee dacht te zenden) zoo veel

doenlyk was over nacht en dagh moght gevordert worden. Ook werdt
ten zeiven tyden de iaft , die men te vooren aan de L. Admiraalen Kor-
flelis Evertszoon en Tjerk Hiddes de Vries , aangaande de bevordering
van de toerufting der fcheepen in Zeelandt en Vrieflandt , hadt gege-

' desgelyks vetnieut. Ontrent deezen tydt * verzocht de L. Admiraal *nk
rromp aan de Heeren Staaten van Hollandt, datzynelaftf, als L. Ad- ®£{

Ad*

giraal van Hollandt en Weftvrieflandt onder 't Kollegie ter Admiraali- Tromp
eit op de Maaze , moght verandert , en hy , in plaatze van dien , tot

*crPlaatft -

L
- Admiraal onder 't Kollegie ter Admiraaliteit t'Amfterdam aangeftelt/e?"""^

gorden. De Heeren Staaten verftonden, dat men daar op alvoorens het
ericht van de twee gemelde Kollegien zou verzoeken, en Honden, dat

J^*
1^hebbende

, zyn verzoek toe j:. Dus werdt hy tot L. Admiraal ^ 6Febr%

b
* 1 Kollegie ter Admiraaliteit fAmfterdam geftelt. Daarna * heb- * i4 F«br.

pla
^taatcn van Hollandt den Viceadmiraal Aart van Nes , in de

de
Van den Heere Tromp , tot L. Admiraal op de Maaze verkooren

:

Joh
Utkynacht Johan de Liefde tot Viceadmiraal , en de Kapitein

'

S
T
an

y
an Nes tot Schoutbynacht. Om te meer en te lichter volk voor Hetoït-

uitloo
Vl°0t te bekoomcn

'
hadden de Hccrcn Staaten Gencraal het

&pvafr.
r

van p^5
n Van allekoopvaardyfcheepen, raazcilen voerende, deneerften dyfehecpen

den-
,

ruarius , op verbeurte van fchipen goedt, by plakkaat verboo-^v»f-^

verbod ,

0ok dc groote en kleenc viiïchery , op gclyke peenen. Het boden,

nieut 1

Gr°enlandtfche vaart werdt % met een nader plakkaat ver- +

1

7
jre;r .

den e

ei

\bekrachtight, waar by de Staaten verklaarden, hoezyverfton-

van y?
claar by onverandcrlyk zouden blyven, dat, zelfs naa het uitloopen

^ndtsvloote, de voorfchreeve vaart t'eenemaal, en zonder eeni-

ge
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\666. ge verandering, hetgeheele jaar door geduurende , zou zyn en blyv

4. ii Febr. verboodcn, De Staaten van Hollandt lieten te deezer tydt | aan de Ho -

landtfche Raadcn ter Admiraaliteit te Rotterdam byaanfchryving
beken

maaken, hoe zy bericht waaren, dat zeekre twee Kapiteinen ,
«ïcz

noemden , niet van zoodanige dapperheit en beleidt waaren ,
dat m

hun ; by de tegenwoordige geftelteniflè van zaaken , 't gebiedt over ccn%

fchip van oorlooge met gcruftheit zou konnen toevertrouwen :
m] *SL

l

e

begcerende, dat de gemelde Raaden de zaaken daar heenen zouden
-

ftieren, dat men, hen voor d'aanftaande toght buiten dienft houden
^

andere bequaamc luiden tot Kapiteinen aan hunne Hcog. Moog. nl°&

voorftellcn , en nevens anderen den Schipper Ruth Maximihaan

toe noemen , dccs hadt in den verleeden Jaare tot Bergen in Nooru

gen genoeghzaarne proeve van zyne bequaamheit , beleidt, en "aPP

i Zie Ah-
jic j t ^c .rCVen \ . Ook werdt de meening der Heeren Staaten in dit ftn* g

z,ew,ïxLv.

vo|ggt ^ en u i rgcwcrkt. Hunne Ed. Groot Moog. verftonden ook

m« men den aanbouw van noch twaalf fcheepen van oorloge van de g
r0°r

ji

aanbou v"n foortc zou bevorderen : om te zyner tydt inde plaatze van de g
ee

.

n£
fl
!

noch twaalf
L\[c t

geduurende den aanftaanden zoomer , in eenigh gevecht met 0 .

fchwpcn gelfchen, of by (lorm of ongeval moghten koomen te verongeluk*^

voorttc te konnen dienen. Ook werdt goedtgevonden , dat de Kollegien tcr

™4Febr. miraalitcit eenige bequaame Lootzen, die ontrent de kuften ,
gi'0I1L

^
Eenigc rivieren , havenen , en zeegaaten van Engélandt , en byzonderlyk 1

y

omrene'

1

' ter en tuflehen de banken van Harwits en in 'tKonings Diep-wel

d'Enocifche en ervaaren waaren , in dienft zouden aanneemen ; ten minften

vaten "n" yder grootfehip een. Opdetydingdatd'Engelfchenmet ettelykeoo^

dknft ge- fcheepen naar d'Elve waaren gezeik, poogende eenige van hunne K

vaarders afte haaien , werdt in Maart % heimelyk beflooten ,
dertig ot^

+13 Maart, endertig van de gereedtfte oorlogfcheepen , nevens etlyke branders» ^
der het beleidt van den Heer de Ruiter, of eenig ander Oppert

derwaarts tc zenden, om de gemelde fcheepen op te houden, of te
| t

Vcrzaam- nielen. Dan decs toclegh hadt geen voortgangk. Te deezer tydt &
oorTogt' ^e verzaamelplaats \ der oorlogsvloot , naa dat men het goedtdu'1*

viootiu van den Heer de Ruiter, en van andre Opperhoofden
,
mitsgaders

v

^

i Relde-
e^nige Heeren uit de Kollegien ter Admiraaliteit, daar op hadt g

en°fjê

vous. in het Texel gefteit : cn den elfden van April liep de L. Admiraa
\.f,

Ruiter met het nieuwe Admiraalfchip de Zeven Provinciën ,
nevens?,,

negen oorlogfcheepen , van voor Goerec in zee. Dit Admir** ^
was eender twaalf groote fcheepen, door ordre van den Staat in

1

leden jaar gebout , van trefTelyk maakfel, en uitermaaten wel ^e^t
lang over lieven honderdtdrieëntfeftig Amfterdammer voeten >

drieënveertig, hol zeftien voeten en een half, cn het dek hoog
eJJ

* Zie Ah-
voeten en een half, voerende tachtig ftuken gefchuts , en vierhon» ^

uemaxlv, vyfentfeventig man.Midlerwyl werdt de vreede tuflchcn de Staaten ".^en

l\
7 S

6

6
' eenigde Nederlanden

, en den BifTchop van Munfter , die den in£f^]
t

itvi'. 775'. van Overyflèl, d'Ommelanden, en hunne nagebuuren, veel leedtsn^^
t Zie Att-

z^ema xlvi

eenigde Nederlanden , en den BifTchop van Munfter , die den *nf£ fattf'

van Overyflèl, d'Ommelanden, en hunne nagebuuren, veel leedts
.

etl
yan

gedreeven*, door bemiddeling van eenige Vorften, opdenachrien ^
April geflootcn f : 'tgecn den Heeren Staaten meer ruimte ga» 0

^.xw
ïz/eAit- ooriog tegens Engélandt voort te zetten. Daarna keerden eenig ^Q(l

,

Sm»"' fche benden ,
die den Staat tegen den BifTchop waaren tc Y^S1^

den , weer te rug^. Wat tydts te vooren hadt de Nederlandse ^
It met den Koning vanDecnemarkcneen nader verbondtj g

clTia
'

a
jen^

c '

kende tot naadeel van Engélandt. Men hadt in Yrankryk, door
jcr

.

-953
936. 9^,7.

4- Zte Alt
Z,«W<ÏX L V

888- 900.
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dcrlandtfchen Gezant
, den Heer van Beuningcn , lang aangehouden, 1666.

ten einde dat de Koning den Heeren Staaten, volgens het verbond met
Jjunm denjaare zeftienhonderdttweeëntfeftis eeflooten ± , regens d'Engcl- * *«
Ichen als eerfte verbreckers der vreedc , zou byfpringen. Hier op hadt £T
zyn Majelteit eindelyk verklaart, dat hy den Heeren Staaten te wil zou
zyn,en zonder langer uitftel, met d'Engelfchen in oorlog treden. Daar Dc Koning
voorts de afkundiging der vyandtfehap op volgde. Hy braght ook een
"nogsvloot

,
onder den'Hartogh van Beaufort , in zee, en men hoopte dat oorlog te-

Qie zich by de Hollandtfchc vloot zoude voegen : maar ten quam daar niet
°e, en men aasde zich vergeefs met die hoope. Dan dit ftrekte einde- knndi^n.
jyk tot grooter glory van den Nederlandtfchen Staat , die , den gantfehen *JJ™maoorlog alleen voerende, en, zonderde Franfche hulpe

,
gelukkig ten ein- saw.,7E

e brengende
, d'eere der uitgevoerde zaaken met geen uitheemfchen 911 91 »•

e loefde te deelen. Doch te deezer tydt , toen men noch anders geen ge-
Beraadtgenten hadt dan dat de Franfche vloot zich by de Nederlandtfche fcheeps- naag iBg

"

™ght zou voegen, hielden de Heeren Staaten van Hollandt eenige be- Jr

v

c
"*£-

aadtllaagingen over die byeenvoeging 1
, en 'tgeen ontrent d'ordre en conjunftic

tornie der zelve ftondt in acht te neemen. Men heeft daar op de voorgaan- ™"
o

s Lanc*s

de aanteekeningen \ of 'r geen in voortyden in gelyke gelegenthede'n was die
°^ct

voorgevallen, naagezien, ook duinzichten van den L. Admiraal de Rui- y^'kryk.

ter
» en van de Gemaghtigden der Admiraaliteiten van Hollandt , daar a,™

J"a~

°ver gehoort en ingenoomen : en, naa overlegging van alles, goedtge- 1

Vonden en verdaan, dat de zaake ter Generaaliteit, en in d'onderhan- dawop e-
delingcn met den Graave van Eftrades , Gezant van Vrankryk

, daar
heenen zou worden beftierdt, teneinde de vloote van den Koning van

1

Vrankryk, met die van den Staat vereenight zynde , dan alle bedryven 3 3^>«.
van de zelve vlooten met onderling goedtvinden* van beide d'Admiraa- 4cw,/
len moghten worden beleidt: dat de twee Admiraalen , daar over t'zaa-

evereeK<°"

men koomende
, zich ook van de hulpe * van eenige der voornaamfte ^SSi t*u-

jj«
ervaarenfte Hooftbevelhebberen van 'd'eene en d'ander vloote zouden dendoen

«enen
:

en dat het geen by zoodaanige ovcreenftemming 6 zou wor- tcZTri
en goedtgevonden, door de zelve Admiraalen, yder aan zyne onder-

n^

öbcnde Bevelhebberen en Kapiteinen zou aanbevoolen , en door hun-

Voo^
C
P
Cn

8

ftiP
7

!
iaage^

oomen worden: des dat in 'tpunt van eere en

Wa i

1

",1"^ aan den Admiraal van den Koning 'tgeen de Koningklyke ^
Vcrï

8
'

611 daanzienlykheit van zoo een* voornaamen Bontgenoot
* prefeMce'

üen
lCn^e

' 20U 0Pge^raagen worden : dat dienvolgendc dc byeenkom-

bcts
Van Admiraalen , des noodts ook met andere Hooftbevelheb-

^ sonderitcunt zynde, gehouden zouden worden op het fchip van den

den
Iraa

/
Van Vrankryk

:
dat ook in 't koers zeilen , de feinen van wen-

üit h*
0 en

' ankerlichten
»
en diergelyke , eerft gefchieden zouden

^Otd
VC *"C^P '

en a^s door Admiraal van 's Landts vloot

ke vat^
eV°^^t

'
^n *n8eva^c van de 2yde van Vrankryk op de pracTy-

00rWe

i

f°rmc
' in geval van de t'zaamenvoeging eeniger wederzydts

9 lnfuya w_

tienho
nd

ePen >
by het twaalfde punt van het verdragh in 'tjaar zes- tie.

by de ^tvyfendertigvoorgefchreeven, (en nu jonghft naar den zin 9 ^'^-
elfden

v
Unten tuflehen den Koning van Denemarken en deezen Staat

, den t Abfriut*.

Xv°rden

an

^
ebruarius geflooten' herhaalt 1

) flerk* moght aangehouden *

Werp* ' ^at alsdan in 't voorfchreeven geval voor 't uiterfte het ont-yw
fioote

n
' Vetvat in de voorfchreeve punten , left met Denemarken ge- *2*Jtou±

Saande'-
Z°n moogen worden gevolght: zonder dat men zich dien aan- 899?"'

I y
m
B
eeni

gen deek verder zou uitlaaten 4
. Wat verders het ver- 4

*- B*k. Nnn zoek""
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1666. zoek aanging , dat van de zyde van Vrankryk was gedaan ,
om op

'tfchip van den Heere Hartogh van Beaufort met een goedt en welervaa-

1 offichr. ren Bevelhebber 1 van deezen Staat onderfteunt 2
te moogen worden

,

fifert.
dat het zelve by voorval van t'zaamenvoeging 3

, als boven ,

moghtm-

3
conjun- gcwillight , en de Schoutbynacht Sweers daar toe gefchikt 4 worden.

^GeJefii- Voorts dat alle verdere punten van ordre en uitvoering 5
,
zoo in t

J>

e'

neen. vecht , in h vervolgen van den vyandt , als in 'twyken , of anderiin

6Difpoff?e. waar te neemen , aan de beftelling
6 van wederzydts Admiraalen fljog

worden gelaaten : zonder hun deshalven van nu af eenigc ordre ot to -

me voortefchryven: temeer, dewyl den zeiven in d'uitvoering h cl1 c

lyk eenige onvoorziene zwaarigheden , tot ondicnft van de g^
mCCÏl

zaake , zouden moogen ontmoeten. Uit dit befluit der Heeren Staate

van Hollandtkan men afneemen, wat ontrent dat gewichtigh punt va

de t'zaamenvoeging der twee vlooten in aanmerking quam ,
en

op te letten ftondt. Doch al wat daar op verder ter Generaliteit ,
v°

'

gens het ooghmerk van die van Hollandt , werdt beraadtflaaght ,
beraap

enbeflootcn, quam, door 't achterblyven der Franfche vloote, nooit

pas. Ook lieten
}
t hunne Hoog. Moog. daar niet opaankoomen: ^ a

zore,hden hunne eigen zaaken , en preften 's Landts vloot ,
zoo *

doenlyk was , in zee. De L. Admiraal de Ruiter met de Maasfcheepcfl'

gelyk verhaalt is, in zee geloopen, quam den twaalfden van April bji

nen Texel , en daarna voor 't Nieuwe Diep ten anker : daar hy alree

drieëntwintig fcheepen van Amfterdam , en twee van Noordtholla0

by een vondt , welk getal in 't kort tot drieënveertig toe vermeerde. V*

van dagh tot dagh noch verfcheide fcheepen by quaamen. Den zefte fl

maandtnaamen de Heeren Staaten Generaal het volgende befluit ,

r

kende het gebiedt over 's Landts vloote , met den gevolge en aanklee

van dien.

ExtracT: uit het Regifter der. refolutien van de Hoog. Moog. HccrCl
*

Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

IX™; y°™ t ^ * May

d«Hc«ïn •
In deliberatie geleït zynde , ü goedtgevonden en verftaan ,

dat $
staaten Ge- eerfte perfoon , en Opperhooft ov,er 's Landts vloot

, geduurende d#0
'

kendé h« ' fiaanê e expeditie f , commandeerenzaldeperföon van MicbielJdria**J
gebiedt over zoen de Ruiter , L . Admiraalvan Hollandt en Weftvrieftandt ,

den^
tiootcfmet

^en &eh°uden wordt den eedt te doen aan de Heeren haare Hoog-

denge'voigc Gedeputeerden
,
jegenwoordig in Texel zynde , die daar toe Jtec

'

tA
fLg™

n

""kIe~ mitsdeezen werden geauthorifeert , van dat hy hem in de voorft^ ,

dien!*" charge getrouwelyk zal quyten , en de beveelen , hem by haare " K
t ToZu. Moog. albereits gegeven

, ofte noch tegeven , achtervolgen en

en voorts als Hooftofjicieren Kornelis Evertszoon, L. Admiraa

t

Zeelandt ,
de L. Admiraal Aart van Nes , de L. Admiraal Kpj

es-

Tromp, L. Admiraal Meppel; Tjerk Hiddes, L. Admiraal van̂ 0
landt ; de Viceadmiraaien de Liefde , van der Huift ,Bankert , £ neltf

en Koenders-, en de Schoutenbynacht Jan van Nes , Sweers ,

J*
0

Evertszoon de Jonge , Stachouwer , en Bruinsvelt : doch oft^ ye

de dat den gemelden L. Admiraal de Ruiter iet menfchelyks 0^o
overkoomen, of wel by ziekte, of andere ongelegentheit , het coffl

jes

over de voor/chreeve vloote niet zoude konnen exerceren , .1/0$*

zelfs affterven, dat Godt verhoede, ofte in cas van voorgel of'

legentheit ofte abfentie , de voornoemde vloote als eerfte perfoon , °J

i
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perhooft commanderen de voorzeide L. Admiraal Aart van Nes, en by 1666.
des zelfs overlyden

, ongelegentheit
, ofabfentie , deL Admiraal Tromp :

des zaldemeergezeide L. Admiraalde Ruiter , en andere Hooftofficieren
rejpettivelyk zoodaanige ordre fteüen by haare onderhebbende Scheefs-
ojpcieren

,
dat m cos van zoodaanige voorkoomende ongelegentheit van

afJterven
, ftaande het gevecht

, ende gemesleert f weezende onder \Gemngu
spandts vloot

e

:
geenede minfte teekenen van zoo droevige toevallen,

ojte eemge de mtnjle veranderinge in 'tbeleit der zaaken , werden ge-
Speurt

, maar alles infiaate gehouden , omme , by verwijfelinge van koers
er rejpecitve vlooten

, of diergelyke bequaame occafien , daar van noti-
ficatie te worden gegeven aan de fuccederende Hooftofficieren , ten einde
ys vooren gemelt. Ende zal deeze haare Hoog. Moog. refolutie gezon*
den worden aan den gemelden L. Admiraal de Ruiter , om tefrekken
M zyne naarichtinge

, gelyk ook aan de voornoemde Heeren haare Hoog*
Moog. Gedeputeerden in Texel , om den voornoemden L. Admiraal de
tuiter tebe'èedigen, en den inhout van dien aan den Scheepskrygsraadt

bekent te maaken.

E. VAN N Y E V E E N. Vfc

Accordeert met het voorfchreeve Regifter.

'Ni RUYSCH.
In 't midden van May quaamcn eenige Vorftelyke perfoonaadjen , en

edelen , in het Texel , om 's Landts vloot te bezichtigen : te weeten de Dc Kcüt~

Keurvorft van Brandenburg
, zyne Hoogheit de Prins van Oranje

, de Branden"
Vorften van Holftein en Anhaldt , Prins Maurits van Naiïau de Graven h™z
van Solms

, Dhona en Hoorne , de Heeren van Breederoode en van o^\n
Gent, met veele andere Grooten. Zy begaven zich, met de Heeren Ge- andcr*

volmaghtigden van hunne Hoog. Moog. (zich hier onthoudende , om
tuitloopen der vloote te bevorderen) in twee jachten , en voeren aan

'

s^«
^ boordt van den L. Admiraal de Ruiter , die te dier tydt de matroozenS^aar boven in 't wande en op de rees liet loopen

, als of men de zeilen «X-
Cr^^ cn ^nwcêromlaag,clkby2yngcfchut, om dat te

RtoofU TgrT
m Wd

^
e fcheePsoeff̂ ingen de Vorften en Heeren

j
vermaak fchiepen. Daarna voeren ze ook aan 't boordt van de

Vlooi-
aalen Van NeS Cn Trom

P- Zy werden door al de fcheepen der

oor*
cttelvke eerfcno°ten verwellekomt , en hunne komfte ver-

hakte groote vreught en gejuigh onder 'tvolk,- inzonderheit hetby-

ovcr
Van den Heere Prin ê van °ranJe - De matroozen maakten daar Groote

W e

/

en
^

r
,

oot geroeP' datver klonk: 'c was niet dan Lang leefdeTrins: EStyn
fcheei

^rtns van 0ranJe-
Ö°k werdt lict volk op d'Admiraals- Hooghei/

begaavt
n dk met Vyftien ton 2waar bier befchonken

- Tegen den avondt T̂ ^c

der.
zicn de Vorften en Heeren weer naar landt , en op den Hei-

lagen ?
ar den volgenden dagh waarenzeweêr tydelyk op ftroom, be-

Van
de V

Ct Ĉ^^ van den kapitein van der Zaan
, en daarna de fcheepen

der
ïeef

Vl

^
eadmiraalen de Liefde en van der Huift, en van denKornel DeKcur-

vens de°i
etl

' Willem Jofeph van Gent. 'S middaghs gingen ze, ne-™^-^
den

der !u
r

.

en Gevo^aghtigden der Heeten Staaten , de Gemaghtig- o"aniI^n
van de ^miraaliteiten

, en d'Opperhoofden der vloote, aan 't boordt dodere

0at
haaJd ^miraal de Ruiter ter maaltydt, die hen heerlyk en heufch

^Cöen
6

' n Was llier 2cer vroolyk, en elk toonde genoegen. Al de & Ruiters

*\ n praalden met al de vlaggen die ze hadden, en lieten uitvvaaijen, f^0^
Nnn z dat
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1666. dat cicrlyk ftondt. Naa den middagh liet de Heer de Ruiter de twee

jachten of kleene fregatten , van de Kapiteinen Heter Wynbergen e

gevecht!"
Dirk deMunnik, Zwol en 'tHert, een fpiegelgevecht houden: zy g^-

gen tegens elkandereVi aan , en gaven deen den ander ,
in.'tverbyzei e »

met los kruidt de laage : welk fchoufpel dit Vorftelyk gezelfchap mee

u r~l .. J„« {\^,,t- «inrrnns . die ZICH

raakt uit

Texel in

zee.

Wonder- boven op den kloot van den vlaggeftok der groote bramfteng begat, en

hek vanéén °P zyn ll00^ ftondt ' bekende beide zyne voeten in de lucht
, ^

maïroos.

CCn

fchrikkclyk was om zien, en quam weer onbefchaadight om laag-

trent het vallen van den avondt voeren de gemelde Vorftenen
"ee

jen

'

vergezelfchapt met al de floepen van al d'oorlogfcheepen , weêr naar

Helder. Men hadt de Ruiters matroozen met ontrent honderdt zliv

dukatons op den naam van zyne Keurvorftelyke Doorluchtigheft v

eert : ook zagh men , toen de Heeren aan landt quaamen ,
eenig g°

en zilver onder 't volk te grabbel werpen. Op den eerften van J
un1^

en eenige van de volgende daagen , raakte 't meefte gedeelte van 's *-*n

De vloot vioot, met verfcheide winden, uit de gaaten van Texel in zee. * e

tien Zeeufche fcheepen, onder de L. Admiraal Kornelis Evertszoon, qu .

men den tweeden buiten gaats by de vlagge. De L. Admiraal

zeilde den vierden met eenige Nodrdthollandtfche fcheepen uit net 5
erlt

jaardts gat : en den volgenden dagh voegde zich de L. Admiraal ij

Hiddes de Vries met vier Vriefche fcheepen, daar 's avondts noch

ren op volgden, by de vloot: die den vyfden van Junius uit vyfen^

tig fcheepen en fregatten van ooriogh beftondt : te weeten, vyfóf
1

^
deMaaze, zesendertig van Amfterdam, elfuit Noordthollandt ,

der^

uit Zeelandt , en tien uit Vrieflandt ; voorts acht advysjachten ,

ef*
^

gen branders. De gemelde fcheepen waaren verzien , en gemant ,
g

in de volgende lyft ftaat aangeteekent.

,
s

l
Ly^ys

an Lyft van de vloote der vereenigde Nederlanden ,
gelyk die den 1y

*lootc. van Junius mdc lxvi beftondt.

5
}an

' Scheepen , wegens *t Kollegie ter Admiraaliteit van de Maaze- #

1Stu
}rZ'

Bevelhebbers. Scheepen. S.t M-*^
L. Admiraal de Ruiter. <De zeven Trovincien. 80. 4l f'

L

* stUaaten. AdmiraalAart van Nes. <D'Eendraght. 76. j f
0'K

ViceadmiraalJan de Liefde. Ridderfchaf van Holland. 66. 3
0 f'

^.
Schoutbynacht Jan van Nes. "Delft. 62. i6°'

^,
Kornei

]

Willem Jof. van Gent. Gelderlandt. 66.
3°J'

Laurens^Davids. Groot HoUandia. 6 4-
1

°'^o-

Rut Maximiliaan. Waffenaar. f6. ^q.

Evert van Gelder. Klein HoUandia. 54-
7,2,0

. tf-

ThilifsvanAlmonde. ^Dordrecht.

Frans van Nydek. Trïnfes Louife. 4°-

Fregatten.
Q iQ-

FJant du Bols. Vitrecht. 3^ 1

3

0 .

Huibertjakobssaoon Huigen. Gornichem. 3 6 -

l ^

0
,

' %o-

Niklaas Naalhout. Harderwyk. 3 6 -

l ^
0t i>°'

Willem Boudewynsz. van Eyk. yTquartier v. Nieumegen. 3 4- 1 1
' \o-

JakobTiterszoonSwart. Schiedam. **» 7 '

Advysjachten. . 0 ,
i°'

Tieter Wynbergen. Swol. *6'

0 .

°'

<Dirk deMunnik. 'THert. 8 '

J**
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Branders.

Rotterdam.

Degoude Ruiter.

Jan van Brakel.

Jan Broerszoon Vermeulen
6.

¥9

31.

12. --

166

80^.3368.480.
Wegens 'tKollegie ter Admiraliteit t'Amfterdam.

L. ^AdmiraalKom. Tromp,
Viceadmiraalvan der Huift.
Schoutbynacht Ifaak Sweers.
HendrikAdriaanszoon.
Gieter Salomonszoon.
Niklaas Marrevelt.
Jan de Haan.
Jakob K^Andrïeszoon Swart.
Jakob Korneliszoon Swart.
HendrtkGotskens.
Hugo van Nieuwenhof.
Janvan^mftel.
Thomas Fabricius.
Kornelü van Hogenhoek.

Jakob Willemszoon Broeder.
Gieter Janszoon Vitenhout.
Jan du Bols.

Ottho van Trejbng.
Jan de Jong.
Michiel Suis.

Hendrik Vollenhove.

HendrikVroom.

FlorisFloriszoon Blom.
IVouter Wyngaarden.

Jan Bont.

Jakob Dirkszoon Boom.
^Arent Simonszoon Vader,
jan Gyfels van Lier.

Hoüandia.

De Spiegel.

Gouda.

De Reiger.

De Liefde.

T Geloof.

Kalantsooge.

Deventer.

Trovincie van Uitrecht.

'Twapen van Uitrecht.

Stadt en Landen.
DeVryheit.
'Thuis Tydtverdryf.
Suiderhuis.

DeDom van Uitrecht.

De Landtman.

De Vreede.

Duivenvoorde.

2. 400. 50.

74- Z$o. 50.

70. 300. 4f .

66. Z7f. 4f .

66. 275-. 4f.
66. 45.

60. 250. 40.

60. 250. 40,

60. 25-0. 40.

60. 250.

60. 25-0.

60. 150.

JO. 2ff.

46. 20O.

46. 200. 30.

46. 2 00. 30.

46. lOO. 30.

40.

40.

40.

30.

30-

T Raadthuis v. Haarlem. $6. 200. 30.
Kampen.
De Muiltromp.

De waakende Boey*

De Zon.

Haarlem.

Fregatten.

De kleene Harder.

Tlft.

Overyjfel.

\_Afperen.

46. 200. 30.

46. 200. 30.

46. 2C0. 30.

i8f. 30.

185. 30.

44
44-

Scheepen voor d'Ooftindifche Kompagnie.
Willem van der Zaan. De Befchermer.

Degoude Leeu.
Harderwyk.
Staveren.

Kruiningen.

Gouda,

i^/fmfterdam.

Jaarsvelt.

Branders.

Twapen van Engelandt.
St. Taulus.

De Fortuin.

" *t*wvanai
^Doedes Starre.

{"QtoasThobias.

f
ak°t><Pauw.

t«<»nel F. Talm.

jak
Sche

-y-

%»a T?an Meeuwen.
WJtVerfihu

3°-

30.

3°-

34-

54-

46.

46.

60.

46.

60.

110. 20.

iic 20.

120. 30.

I4O. 20.

2f0
Xlf.

40.

30.

20O. 30.

200. 30.

XfO. 40.

200. 30.

25-0. 40.

huur.

Re^i oLkertszoon -

Üendr%£sz,°™Mars.
* Dirkszoon Boekhoven. DeKat,

^tJ^oonVerboekelt.
Martenszoon.

46. 200. 30.

o. 20. - -

o. 20.

o. 20. - -

o. 20.

Advysjachten.

Nan 3

18^4.8240. 1235-,

We.
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Wegens het Kollegie van 't Noorderquartier.

L. ^AdmiraalMeppeL
Viceadmiraal'Schram.

Schoutbynacht Stachouwer.

t^Adriaan Houttuin.

JanKrook.

GraafIan van Hoorne.

Govert 'tHoen.

Tieter Klaaszoon Wynbergen,

Kornelis Viktol.

DavidVlug.
t^Adrïaan Berkhout.

Weftvrieflandt.
'

7 8
- 394-

DeTacificatie. 73- 3
27-

'Twapen van Enkhuizen. 71. 3
0 8

*

De Prins van Oranje. 6z. z^-

Hollandtfche Thuin.

Ge/derJandt.

lofua.

'T Noorderquartier.

Kaleb.

*X wapen van Naff'au.
De drie Helden Davids.

56. x3&-

5-4. zz%-

60. 2.%6.

48. ZZ9.

60. z$o.

48. 118;

Wegens het Kollegie ter Admiraaliteit in Zeelandt-

L. Admiraal Kom. Evertsz. Walcheren.

Viceadmiraal *^A. Bankert. TerThooien.

S. bynacht K. Evertsz.de longe. Zierikzee.

lakob Tenfen.

Simon Blok.

Lsddriaande Haaze.

^Adriaan van Kruiningen.

Jan Pieterszoon Tant.

Ian Matthyszoon.

Middelburg.

'THofvan Zeelandt,

Ter Veere.

Dordrecht.

Vitrecht.

Vlijfmgen.

Fregatten.

De Zeeridder.

Delft.

Zeelandia.

Schaakerloo.

Branders.

DeVryheit.
De Hoope.

Een Kits en drie Hoekbooten.
Gillis Gelynszoon. DeSouke.
Klaas Reinierszoon. Soutelande.

Frans Roys. ÏVefterfouburg.
Daniël Verdieft. Oofterfouburg.

Willem Mariniszoon.

Dirk Jobzoon Kiela.

*_Abraham Krynszoon.

Jan Krynszoon.

EngelAdriaanszoon.
Willem Meerman.

68. 3**
'

60. %96 '

'

58. %S9-
'

50.
;

50.

49. zoo-

50. zzo>

34. if

;

34. léo. -

34. IJ*
,

ic,. lip-

ï4-

13-

6.

6.

6.

6.

656^90
Weegens het Kollegie ter Admiraaliteit van Vrieflandt.

*9'

13'

"7.

L. Ad. Tjerk Hiddes de Vries. Groot Frifia.
Viceadmiraal RudolfKoenders. Groeningen.
SchoutbynachtH. Brunsveldt. Prins Henrik Kaflmir,
Ian lanszoon Vyfelaar.

WytfeBeyma.
Barent Hiddesde Vries.

Jooft Herman Klant.

Jooft Michielszoon.

Chriftiaan Ebels.

Ian Pieterszoon Vinkelbos.

Roeloflanszoon de Rob.

Ooftergo.

Weftergo.

De Steeden.

Stadt en Landen.
Princes x^Aibert'me.

De Ommelanden.
Kleen Frifia.

Branders.

VeRob.

7z.
34°' £

70.
300'

-'tl

38. I*
*

i-—^r*7*-
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In Noordthollandc bleven noch vyf fcheepen leggen , by gebrek 1666.

van volk, te weeten, de Kapiteinen
Klaas^Anker. WEendraght. 44.
KornelM Iakobszoonde Boer. De roode Leeuw. 46.
Klaas Vaakban. 'Twapen van Medenblik. 46.
j**Mau. T kapelvan Medenblik. 30.
IterritToJïhoorn. >Twapen van Hoorn. 30.

Ook konden ter zelve oorzaake twee Vriefche fcheepen niet klaar
raaken: nocht ook het fchip de Vreede van Rotterdam , 't welk gevoert
Werdt by Kapitein Jeuriaan Jeuriaanszoon Poel , gemonteert met veertig
tukken. Maar de vloot , die nu in zee was gebraght , ruim honderdt zeilen
iterk

, voerde vierduizendt zeshonderdt en vyftien Hukken gefchuts ,

en was bemant met eenentwintigduizendt ncgenhondert en negen kop-
pen

, zoo matroozen als zee- en landtfoldaaten. Doch ontrent de lyfte

QCezer oorlogsvloot (laat aan te merken , dat eenige der genoemde fchee-
pen al het volk , dat ze volgens de beraamde monfterrollen moften heb-
ben, niet konden bekoomen : maar dat gebrek werdt ten deele met de
Matroozen, die men van dagh tot dagh aannam , ofmetfoldaaten , die
men naar de vloot zondt , vervult. Men bequam ontrent deezen tydt Tydiog

°°ktyding uit Londen van de gefteltenifïè der Engelfche oorlogsvloot , ^Ji^
die op de riviere van Londen, en elders, gereedt lagh, en onder 'tbe- en der ze"
Vel van Prins Robbert, enden Generaal Monk , Hartogh van Albe- vcr ftcrktc*

toarle , in zee zou gaan. Den Heer de Ruiter werdt een lyft van acht-

entzeventig oorlogfcheepen (behalven de kitfen cn branders) toegezon-

den , verdeelt in drie esquadres of hooftdeelen ; elk onder drie Hooft-
bevelhebbers , een Admiraal , een Viceadmiraal , en een Achteradmi-
raal, of Schoutbynacht , welker naamen , en de fcheepen, die ze voer-
den

, hier volgen.

Opperhoofden van 't esquadre der roode vlagge.

^ Stukken, koppen.
±>e GeneraalMonk. <De Koningklyke Karei. — 8x — 6*o D'Opp«-
ChripffelMynnes. Overwinning, ü.

7 6. - Z0
'

^zZl
lofeflordan. T)e Koningklyke Boom. —

76. _ 4r0
'
fchcviSote.

Opperhoofden van het esquadre der witte vlagge.

^l0rg^Askue. T)eKoMiiq
)
klyke

c
Prins. — 9%. — 610

yllemBarkley. T)e Swiftfitre. — — 66. — 380'
wan Harman. <DeHenrik. - — 70. — 440.

7-,
Opperhoofden van 't esquadre der blaauwe vlagge.

r
h°m*5'KAUen. T)e Koningklyke Iakob. 8x. — 510.

j^°
ma?Tiddyman. T)c Koningklyke Catheryne. 76. — 4^0.
erni

«*Smith. TieMaria. —
5 8. — 300.

entw?nt
eet^e es4uadre beftondtuit zesentwintig, het tweede uit zeven-

in
'tkor^'

Cn >c derde uit vyfentwintig fcheepen. Dan deeze vloot werdt

daar <j'£

l n°cn merkelyk verftcrkt. Ook zagh men daarna een nader lyft

,

verdere
n
^elfcne vloot in werdt begroot op eenentachtig fcheepen, «met

Voerde
aanwvzing dat die vierduizendt vierhondcrdt en tfeftig ftukken

rnant.
f)

^n met eenentwintigduizendt en vyfentachtig koppen was be-

ter
' doo

e

!]
tWeeden van Junius werdt den L. Admiraal Generaal de Rui-

gens R
rde Gevolmachtigden van hunne Hoog. Moog. de Heeren Hui-
aadtpenfionarisde Wit, vanderHoolk, enGokkinga, hetvol-

gen-

•
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1666. gende berichtfchrift , daar hy 2ich in d'aanftaande toghr, als Generaal

of Opperhooft der vloote, naar hadt te richten ,
behandight: waarnaa

de gemelde Heeren hun affcheidt naamen , hemGode bevaalen, en ge-

luk op de reis wenfehtcn.

voorlT Gedeputeerden en Gevolmaghtigden vair de Hoog. Moog. Hecre»

L.Admi- Stdaten Generaal der vereenigde Nederlanden tot tiïtprcjjingc en over

raai de Rui-
'temployvan 's Landt s vloote , hebben , naa voorgaande rype deliberatie

,

z 'im. en naa ingenoomen advys van den L. ^Admiraal de Ruiter ,
als Gene-

neraal van de zelve vloote
,
mitsgaders van de'Gecommitteerden uit

a

Kollegïen ter^Admiraalïteit, alhier aanweezende ,
goedtgevonden en &e

'

refölveert, dat de voorjehreeve vloote , zoo haafl die voor gaats by den an-

deren zal wezen verzamelt , en in esquadres naar behooren verdeelt^

weder en windt dienende , haar koers zalftellen naar 'svyandts vloot-

en zulks ,
geen andere kondtfehap inkoomende , zich fyegeeven ^oor °J

ontrent de riviere van Londen , de Duins , of andere ^bygelege f^
at

"

zen, zoo als de voornoemde L. K^Admiraahuiar beloop van weder enwiw* 1

en naar ontfange kondtfchappen , zal oordeelen beft enavantageuftteZf
1 '

'Dat hem voorts voor generaale inftru&ie zal dienen, dat 'haare Ho0£
Moog. ooghmerk en intentie ü, dat hy, d'occajie zich daar toef^f'
bel prefenteerende , 'svyandts vloot zal aangrypen , en onder ^°

,

zeegen vermeefteren , ruineeren
, oft uit der zee-dryven ; en ten 0&

ren meede , dat de voorfchreeve \r Landts vloot met die van den A
"

ning van Vrankryk alvoorens magh wezengeconjungeert , in cas de^ ,

gentheit zich daar toe zoude moogen koomen aan te bieden , °f'^ *

veeenighfins toe te laten: dat hy tot dien einde, zoohaaft 's Landtsw
van hier begint koers te zeilen , daar van , en van zyn voorne^'

'

zal hebben tn aller diligentie advys te geven aan den Gouverneur'
^

Kalaïs , met verzoek om daar van verdere notificatie te geven a0
Koningk zyn meefter , en voorts zulks en daar Vzelve hem b) v

0h

wegen zyne Majefteit zoude moogen weezen gcordonneert : dat
0

,

voorts fzyner aankomfte voor of ontrent de riviere van Londen » •

Hoofden, de Duins
, ofdaar ontrent, daar van insaelyks adver0

il

]
zal hebhen te geven aan den gemelten Gouverneur van Kalaïs, *U

n
naar gelegentheit aan die van "Duinkerken, Grevelinven ofte
gne, met byvoegmge en verzoek als vooren: dathy, tot uitvoering
de boven geexpreffeerde haar Hoog. Moog. intentie, voorts gener^
geauthorifeert werdt , om zich te vervoegen, en te onthouden ,

doen en by der handt te neemen
, werwaart en V gunt hy zal oora

len voor \r Landts dïenft beft en oorbaarlykft te zyn , pleegende daar
*0^

en generalyk in alle 'tgeene hem zoude moogen voorkoomen , ft
^0t'

r
.

zeemanfehap , zulks hem 't zelve mitsdeezen aanbevoolen en toe
\je

trout wordt. Aftum in 's Landtsfchip de Zeven Trovintien, le&Jen
ten anker voor Texel, ruim anderhalfmyl van den wal, den Wee

Iuny, 1666.

G. VAN DER HOOLK. Vt

^
Ter ordonnantie van de Gedeputeerden en Gevolmaghti^0 *

fchreeven.

G. BOR* 11'

Weinig daagen daarna heeft de L. Admiraal Generaal de ^fW5

algemeen Berichtfchrift f uitgegeven , en aan alle de hooge Beve"1 ^
en Kapiteinen , t'hunner naarichting

, ter handt geftelt , 'twelk va

zen inhoudt was ,
Qc-
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Generaale inftruftie en ordrc van den L. Admiraal de Ruiter, als Op- 1666.
perhook van 'sLandts vloote , tot naarichtine van de refpe&ive .

A
!PJ

nlecB

L. Admiraalen
, Hooftoirlcieren en Kapiteinen van de zelve vloote . 3Ï

™

om
,
geduurende deeze expeditie , in cas van batalje ofrefcontre met den L

-,

Ad"

den vyandt
, te worden geobferveert.

tTjta? 9 Z0° ZUUm de L - Admïraalen Kornelü Evertszoon
,

en ^"de^
8

jerktiiddes de Vries
, zich met hunne esquadres geflaadigh aanftuur- oPPcrhoof-

°ort en de L. Admiraalen Tromp, en Meppel, met hunne esquadres den enK
J-aan bakboordt van den L. Admiraalen de Ruiter , en van Nejfen esqua-C°

V

7?
1

A
0nthouden : alsme® voor de windt zeilt. 1

.

L JtA
•

dm wmdt étende , zal het esquadre van de voornoemde
• Admiraals Evertszoon , de Vries , m>r zeilen , V /jw/j w^»*-

je van de voornoemde L. Admiraalen de Ruiter, en van Nes in 'tmid-
en

,
en dat van de voornoemde L. Admiraalen Tromp en Meppel

«chtcr aan.

En by aldien 9

j Landts vloot den vyandt te loefwaart hadde , en af- 3

,

gaarne om den zeiven te attaqueeren , dan zullen de L. Admiraalen
yVertszoon en de Vries, met haare onderhebbende esquadres , malkan-,
«eren kort volgende , zich te loefwaart voor uit van de L. Admiraalen de
Ruiters en van Nejfen esquadre begeeven , zoo zullen ook van gelyken
de L. Admiraalen Tromp en Meppel, met haare onderhebbende esquadres ,

^alkander'en meede kort volgende, zich te loefwaart achter uit van 't voor-
fcht'eeve hooftesquadre begeeven en onthouden , indien 't zoo in praflyk
kan worden gefteldt.

De vloot aldus gerangeert , en in poftuur leggende om zich te defen-
deren

,
zal eenyder van de particuliere Kapiteinen op zyn Hooft , daar

onder hy befiheiden ü, wel paffen, zonder in 'tminfte van den vyandt
af te wyken, ofte dragende te houden , als door hooghdringmde noodt,
°fh faute van dien aan den lyve geftraft te worden , dat 'er de doodt
*aa volght.

Item
,
de L. Admiraalen zullen yder haar esquadre , onder haare <.

Kadmiraaien en Schoutenbynacht , met den èerftenverdeelen, gelyk

j
aaJ de RmUr mede zal doen

> om zo° in ^de ordre den

jeJf °; f00&en te komen, ofingevalle hy ons jchielyk komt tebe-

ee\ 7' y tnMmr den zeiven 7 hooft te konnen bieden : en zal

de*
yder,gewaarfchout zyn malkanderen ruimte te geven, om ter dezen

^anderen uit het fchut te blyven.

n<at
^ Vm de L". -Admiraalen zal in zyn esquadre ordre ftellen ,

op 6.

ook Z°°
r een manier de branders zich zullen hebben te reguleeren , als

zoo der
fre&atten te ordonneren

, die expres daar op moeten paffen ,

het vliï
an defcheepen in den brandt oft in den grondt geraakten , om

•Was
,

gebeurde dat de vyandt aan ly , en 's Landts vloot te loefwaart 7.

al
**en d

6 Z6^Ve v^00t:
' zo° vee^ doenlyk is, den loef houden, en by

l̂ce*dm'
°Ver bakboordt zeilt , zal de avantguarde \ , te weeten , de t vmtog^

zoon
Qa

lr̂ alBankert aan ly voor , en de Schoutbynacht Kornelü Everts-

0nthoude
ac,ner utt van den L. AdmiraalKornelü Evertszoon zich

^runsveu ook den ^ceadmiraal Koenders , en de Schoutbynacht

^s de p* ? zïch zullen onthouden van den L. Admiraal Tjerk Hid-

Je L.
a
? mede werden gevolght van het Hooftesquadre , te weeten , 8.

I y
m
J:
raa^ van Nes aan ly voor uit , en de Vkeadmiraal de Lief-

' Boek
* O 00 de
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t666.de aan ly achter uit vanden L. Admiraalde Ruiter , daar by de Schout-

bynacht van Nes is , zich zullen onthouden : ^
9. Ende dan worden gevolgt van de Arriereguarde %: te wetten*

± Achter- Viceadmiraal van der Huift aan ly voor uit , en de Schoutbynacht S^eer

aan ly achter uit van den L. Admiraal Tromp ,
gelyk ook deVicea -

miraal Schram , en de Schoutbynacht Stachouwer zich zullen on

^

houden van den L. Admiraal Meppel : en of 's Landts vloot ov

Jhtur'boordt zeilde , en de vyandt aan ly was , zal de zelve vloote
z>

in poftuur ftellen als over bakboordt ts geordonneert ; met dien 'verj

de nochtans dat de L. Admiraaien Tromp en Meppel met hun esqua

\Voortogt. de avantguarde] alsdan zullen moeten hebben , en zoo vervolgens-

10. Ende by aldien de L. Admiraal de Ruiter geraaden vindt dat

eerfte esquadre in den vyandt zal vallen , zal hy een witte vlagge
.

de voorftenge laaien waaijen , en zoo hy begeert dat zyn esqM

neffens het eerfte in den vyandt valle , zal hy een ordinaris vlagge 1

^
de kruisfteng laaten waaijen, en zoo hy goedtvindt , dat het hee*&.

in den vyandt zal breeken , zal hy een roode vlagh daar neffens

de bezaansroede laaten waaijen , daar dan eenyder zyn uitterp

voir zal doen om in den vyandt te vallen en te abbordeeren.
f

1 1. IVerdt wel exprejfelyk gelaft , fthoon men by den vyandt niet is* 0

m zee zynde, yder op zyn rangh , en by zyn Hooft te blyven, d<&'

der hy befcheiden is , op de verbeurte van vyfentwintigh guldek
t

.

d'eer/te reize , voor de tweede reize vyftigh gulden , en voor de ^
reize met rigeur geftraft te werden , ten waare wettelyke redend

contrarie wijten by te brengen.

li- In V uitzeilen of inzeilen van eenige zeegaaten , zullen de * ^
fcheepen de groote uit de zeilen blyven , en achter aan volgen j °t e

fe

de groote fcheepen gevoeghlyk in zee, en binnen konnen geraakeiu

by ongeluk aan den grondt koomende te zitten , dat de kleenen 10 a

konnen ajffteeren , en die contrarie doet zal arbitralyk gy
r J

worden.
t

,m
*3- Ende zullen de Hooftofficieren alle dagen drie van haare be^i^'j

fregatten rondtom de vloot ordonneren , en van gelyken eenige g^j
6°1

om alle kondtfehap tebekoomen, en iet nieus verneemende , zullen^
lyk aan den L. Admiraalde Ruiter daar van rapport koomen doen-

}{

14. Ende by aldien de voornoemde fregatten eenige koopvaardyfe^\$
quaamen te neemen , die voor buit verklaart wierden , zullende**

over 't esquader , daar onder het fregat ofde fregatten befcheid^^^

verdeelt worden : en of hetgebeurde , dat Godt wilgeven ,
dat

vyandtlyk oorlogfchip offcheepen veroverden , zal het fchip ofde J ^
pen , fthut en de penningen , daar toe by haare Hoog. Moog- geJt

e ^
den veroveraar ofveroveraars met haarfcheepsvolk alleengenoog^cfP

den. i^Aclum in 's Landts fchip de Zeven Provinciën, tenant

buiten gaats voor Texel, den vierden Juny 1666. ^t?R.

MICHIEL ADRIAANS 2. DE RÜl T '

De Ruiter
«te11

Kr? L^d- Ten Zelvetl Werdt °ok hï detl L At3miraal de Ruiter °Vo0t

miraalcn beflooten , dat d'andere L. Admiraalen , als men zyne

SzommTe ro°k van 'r gevecnt niet wel 20u konnen zien ,
in zulk een tcfl

ongc^gcm- dien ze oordeelden met wenden voordeel te konnen doen) dafl
' cch

rC
ï

nrowm" ^icn einde het gevvoonlyk fein zouden moogen doen: mitsctaiA aal

gendoS.
00

"
altydts op de feinen , die men uit het fchip van den Admiraal t0i\
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zou doen, zouden letten

, en die konnende bekennen , zich daar flip 1666.

naar richten, altydt op de vlagge panen, en in alles devoorige beraam-
de ordre naakoomen. Den vyfden van Junius werdt de vloot in drie ^to**
esquadres of hooftdeelen verdeelt. Onder het eerfte, daar de L. Admi- indriees-

raal Generaal de Ruiter den wimpel van de groote fteng voerde , waa- ^«cciftc
ren belcheiden achtentwintig fcheepen en fregatten van oorlog: te wee- onderden
ten, de L. Admiraal Generaal de Ruiter, de L. Admiraal Aart van Nes , h Admi

[

a
.

al

de Viceadmiraal Jan de Liefde, de Schoutbynacht Jan van Nes , de Kor- Ruiter!*

*

nel der zeefoldaaten Willem Jofeph van Gent , en de Kapiteinen Lau- S>»«
rens DavidsvanKonvent, RutMaximiliaan, Evertvan Gelder , Philips
v^n Almonde, Frans van Nydek, Jakob van Meeuwen, Niklaas Mar-
revelt

, Jakob Korneliszoon Swart , Henrik Gotskens , Enno Doedes

^ ,
Kornelis van Hogenhoek, Jan du Bois , Otto van Treflong, Hugo van

Njeuwenhof, Jan de Jong, Govert 'tHoen, Jan Krook, David Vlug,
klandtdu Bois, Huibert Jakobs Huigen, Niklaas Naalhout, Willem Bou-
dewynszoon van Eyk , en Jakob Pieterszoon Swart : voorts noch twee
advysjaghten onder Pieter van Wynbergen en Dirk de Munnik; en drie

Sanders
, onder Jan van Braakel , Jan Broerszoon Vermeulen , en Barent

^olkertszoon. Het tweede esquadre , onder de L. Admiraalen Kornelis ^l™
c*d*

Evertszoon en Tjerk Hiddes de Vries , zou den wimpel voeren van de onder dc

v°orftenge , en beftaan uit achtentwintig fcheepen en fregatten van oor-
J^JJ^""

l°ge: naamentlyk, de L. Admiraalen Evertszoon en de Vries, de Vi- ïi^Evensz.

ceadmiraalen Adriaan Bankert en RudolfKoenders , de Schoutenbynacht ™ Tjerk

Kornelis Evertszoon de Jonge en Henrik Bruinsvelt, en de Kapiteinen vlict
SdC

Simon Blok, Jakob Penfen , Jan Matthyszoon , Adriaan de Haaze,
Jan P. Tant, Adriaan van Kruiningen, Dirk Schey, Jooft Verfchuur,
Thomas Tobias, Jakob Pauw, Henrik Vroom, Barent Hiddes de Vries',

Jan Vyfelaar
, Wytfe Beyma

, Jooft Michielszoon , Chriftiaan tbels

,

JanVinkelbofch
, Jooft Herman Klant , Willem Mariniszoon , Dirk

Jobszoon Kiela , Abraham Krynszoon en Jan Krynszoon: met noch
vier Advysjachten , onder Gillis Gelynszoon , Klaas Reinierszoon , Frans

W°?i
yS Cn Daniel Verdieft

;

en drie Branders
,
onder Engel Adriaanszoon,wnlem Meerman

, en Roelof lanszoon de Rob. Het derde esquadre Hetdcrdc

jr°ude ftaan onder dc L. Admiraalen Kornelis Tromp en Ian Korne-
^oon Meppel , en den wimpel van de kruisfteng laaten waaijen. Dit l!aLL*~
^ltondt uit de volgende negenentwintig fcheepen en fregatten van oor-

^

c

n
t)^on

Jf
°Se '- naamentlyk, de L. Admiraalen Tromp en Meppel ; de Vicead-

CD CPPC '

!raalën Abraham van der Huift en Volkert Schram ; de Schoutenby-

de y âa^ ^weers en Fredrik Stachouwer ; de Kapiteinen Willem van

ftel
1

' ^eter Salomonszoon , Hendrik Adriaanszoon , Ian van Am-

^.jj
*an de Haan , Iakob Andrieszoon Swart , Thomas Fabricius , Iakob

jr
r

ems*oon Broeder , Pieter Jansz. Uitenhout , Floris Bloem , L. Kornel

den
?
a

S Palm
' Henrik Vollenhove, Michiel Suis, Wouter Wyngaar-

^'^^iaan Houttuin, Adriaan Berkhout, Pieter Klaaszoon Wynber-

Simo
aaf Iohan Belgicus van Hoorne , Kornelis Viktol , Ian Bont ,

Arent

noch^' ^ader
' Ian Gyzels van Lier , en Iakob Dirkszoon Boom

:
daar

Hend
r
-{
gevoeSnc werden drie Branders, onder Rem Pieterszoon Mars

,

ten n Boekhoven en Hendrik Hendrikszoon , en ctlyke Advysjagh-

den u 3arna werden de drie esquadres of hooftdeelen ,
door ordre van

d^«JJ*
te lic }

Ger de Ruiter, elk in drie fmaldeelen verdeelt : op dat men 't groo- in dric7m^
konne

aa
,

m der vloote door zyne onderleden en fmaldeelen te beeterzou deejenver,

n beweegen en bellieren , wenden en keeren. De nader verdee-

Ooo x ling
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\666 . ling van den L. Admiraal de Ruiters esquadre in drie fmaldeelen, g

c*

fchiedde op de volgende wyze

,

I. Smaldeel.

Verdecling

van dc Rui-

ters escpa-

drc.

Scheepen.

De Zeven Provinciën.

'Delft.

Gelderlandt.

Kleen Hollandia.

Vitrecht.

Amfterdam.
'De Vreede.

Duivenvoorde.

Gornichem^

Schiedam.

Het brandtfchip degoude R^
itcr '

D'Eendraght.

Groot Hollandia.

'TGeloof.

Bevelhebbers.

De L. Admiraalde Ruiter. —*

De Schoutbynacht Jan van Nes.
KornelWillem J. van Gent. —
Evert van Gelder. —

—

Henrik Gotskens. — —
Jakob van Meeuwen. — —
Jan du Bols. —
Otto van Trejlong. —- —
Huibrecht Jakobszoon Huig. —
Jakob "Pieterszoon Swart.

Jan Broerszoon Vermeulen. -*

II. Smaldeel.

De L. AdmiraalAart van Nes.

Laurens Davids van Konvent. —

<

Niklaas Marreveldt. — —

.

Enne Doedes Star. — —
Kornelis van Hoogenhoek. —
Frans van Niedek. —- —
Govert }

t Hoen. — —
DavidVlug. — —
Niklaas Naalhout. — —

<

Tietervan Wynbergen. —
BarentVilkertszoon. —

III. Smaldeel.

DeViceadmiraalJan de Liefde. —
Ruth Maximiliaan. —
Jakob Korneliszoon Swart.
Philips van Almonde. — —
Hugo van Nyhof. — —

,

Jan de Jong. — —
JanKrook. — —

,

Elandt du Bols. — —
Willem Boudewynszoon van Eik.

DirkdeMunnik. — —
Janvan Brakel. ~
Ter zeiver tydt werdt ook ten aanzien van elk fmaldeel beraarji^p

vaftgeftelt, wat Kapiteinen op de L. Admiraalen en andere OpPe\Lar
den , in gevalle van gevecht , zouden patfen , en hun byftaan : °olc

zich de fregatten
, branders en advysjaghten , hadden t'onhoudefl- ^

trent deeze daagen was de vermaarde fcheepsteekenaar Willem^ va„

Velde in de vloot gekoomen
, met voorneemen om de voorvaUel1^

'taanftaande gevecht naar 't leven afte beelden : ten welken ein
, r hy

ker Galjootfchipper hem rondtom zou voeren , of ter plaatze
daa

fl(
)
er

't befte gezicht voor zyne teekening zou vinden. Maar met een a
^

oogmerk begaaven zich etlyke jonge Franfche Heeren op de ^°ot^c(
Graaf in 't gevaar, poogende proeven van hunne dapperheit te toonen:

vanGuichc
' anderen Armand van Gramont, Graafvan Guiche , ( zoon van An

j^c-

Degoude Leeu.

'TZuiderhuis.

Princes Louife.

Jofua.

"Twapen van Najfau.
Harderwyk.
Zwol.

Het brandtfchip S*. TaultiS.

De Ridderfchap van Holla^'Wajfenaar.

De "Provincie van Vitrecht-

Dordrecht.

Stadt en Landen.
'TRaadthuis van Haarlem-
De Hollandtjche Thuin.

Vitrecht.

'TQuartier van Nieume^n'

'7 hopende Hert.

Itfchip
~



ADMIRAAL DE RUITER. 477
Hartog van Gramont

, Maarfchalk van Vrankryk , Stadthouder van 1666.
öcarn en Gouverneur van Bayonne) en zyn fchoonbroeder Louis Gri- dePrin,™

voorde Wil"" °
nak°'

Jt g^*ft weiden op her fchip Duiven- TZtV
ten M^l $f

V
,

0°^ WCrdt b7Jonker OttovanTreflong: ookdeHee-

K?' door
§e yke glorizucht gedreeven, by Graaf Johan Bel- "sLandes£ r n' °P hcc fchiP Gelderlandt, door ordre van den L. Ad-

vloot -

'^ üeneraaldcRuiter, hunverblyf naamen. Ontfent de zelve tydt + t«*».

ceft I a ?
Cer de Ruiter

'
en d>andre Bevelhebbers der vloote

, vaft

of d l i
of ^^«^edateenigefchcepen in 'taanftaande gevecht,

lang°°
r

t
V

J
edcr

'
zo°daanige rampen moghten krygen, dat ze niet

der r f

01

1

ca n°uden, en de zee zouden moeten verhaten, (zon-
ydt oi gelegentheit te hebben om daar van kennis te geven aan

Rere d ft
°1 ^^men dan in zulk een gevalle fchip en volk in de

Zu'd
aven 2011 nioogen bergen, zoo lang men niet verder om de

Vaft ai j
Zytl §ekoomen : maar verder gekoomen zynde , zoude de Vcrzaam*

'igelteldc verzaamplaats 4. in de Wielingen zyn. Op gelyke wyze $™*
r
*g°s

.
<J

rdt van dagh tot dagh ontrent verfcheide andere zaaken ordre ge- dSgdcfch£-
eit: om alle zwaarigheden , zoo veel als de menfehelyke voorzienig- Pcu -

l^ kon toereiken, voortekoomen. Want de Heer de Ruiter verftondt, i™!**"
at zelf een kleen verzuim in 'tftuk des oorlogs

, inzonderheit te wa-
dikwils zwaare rampen naa zich fleept. Daarna zocht men met de

^oot reis te vorderen : temeer, om dat men door een' Zeeuwfchen kaper
^undtfehap hadt bekoomen , dat d'Engelfche Konings vloot aireede in zee De Neder*
Was

,
en den derden van Junius ontrent drie mylen t'zeewaart van Har Iandtfche

Wits was gezien
: doch men kon met zulk een gtoote vloot niet wel ÏSSfig

wegh vorderen
,

als met een' goeden open windt , of flaehboee en i?
,ft «M-

aPTn
WC

ï
dtdoort

fg
enw

i
nd
V

kalmte, etlyke daagen verliinderfd' En- JSSdT
gellchekuft, volgens den laft der Heeren Staaten , te naaderen. Einde-

teg^windc

liZTT m
n

Z
a
k
y SCtyft°PPen -

en dfyven
,
den tienden van ££5»?

\vT
bevv

,

eften Ooftende
, ontrent vyf mylen buiten den wal Toen Komtbc'

ÏÏrHno^ en
i

ddC
'
mCCg0ede k^lte, denkoers ootde.

daa ^Cfl
'
°f tufrch^n de zelve en 'tNoordtvoorlandt

, om al- f
nftcItdcn

^ Ruirer
gCn^ te

u
refFen Cn tC bevechtcn

' Toen zondt de Heerd~
Hen r

mCt ee°^ bneven °P D»inkcrk™ ,
aan den Nederlandt- dc»

kentm 1

nt
J

VanBeUningen
'
diezich noch te Parys onthielt: hembe-

T

Van ]/
aakende

'
dac 'sLandts vloot ontrent de Hoofden was, om daar

fchevi
nmS tC gCVen aan den Hart°g van Beaufort, Admiraal derFran-

miraa
°° te

» die men verwachtte. Op dien zeiven dagh liet de L. Ad-

toordc r
eneraal de Ruiter alle ^Opperhoofden en Kapiteinen aan zyn

heit v
Clnen

: nun met korte woorden , en krygrsmans wclfpreekent-

in
't aanft

maanende
'
biddende

'
en te gelYk ernftèlyk beveelende, zich

liefde tot I

nde Sevecht wel tc quytcn. Zyn reede, geaardt naar zyne
de tvjt

ct vaderlandt, quam hier op uit. Nu, fprakhv, is in 't kort
*>a * 1

*anR*.n*,j0 J»+ L., J *J„~ t\
J tt

loluft,

beir
A1CC yaderlandt

' Sl
uam hier °P uit

- Nu , fprak hy , is in 't kort ®^™£ts

ren ua^V^aande dat wy by de vyanden zullen koomen. Het welvaa- aaSd'Op-

}jebben m
enStaat ba?gt aan d'uitkomft van

y

t aanftaande gevecht. Wy*£%?°^a

&an& Zoek
trotfe panden te doen , die tegens alle reden onzen onder- nen de"

lle
ffle paJf'

^aat ons voor 't vaderlandt , voor de vryheit, voor onze
n̂

otc
» °m

^erelt hf**'
wouwen en kinderen

, vroomelyk ftryden. T>e gantfche aaTftaandeï

Va% 't vp 1
m 00$ °P ons ' W"y vinden hiergelegentheit om defmaadt ftrydttc

alle
als ee f? ^aar met datP^it uit te wifchen. Tiraaght u dan

n^n -

relyke en dappere mannen, u quytende naar behooren, JVyheb-

Ooo 3 ben
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1666. ben onze vyanden niet te vreezen, nocht ook niet te verachten: want

het zyn zeeluiden en foldaaten. Neemt dan een beftendig ofzet
van

t 'over"winnen of te {ierven. Maar vertrouwt datGodt onze rechtvaar-

dige zaak zal zegenen: dewyl wy alleen oorlogen uit noodt ,
enomvrf'

de. Zyt ookverzeekert dat men de dapperen zal beloonen, maar'de'taf-

hartigen en meineedigen met 'er doodt Jtraffen. Hier ü niet aüeen eer

winnen, maar ook buit. T>at dan elk zyn eer en eedt betrachte, enmy

voorbeeldt volge. 'Elk weet wat ordre ik hem heb gegeven ,
en fM °P

zyn plicht. Op deeze aanfpraak werdt van alle d'Opperbevelhebbers e

Huuant- Kapiteinender vlooteruftig geantwoordt: dat ze voorneemens waâ '
W00ldc

' en bejlooten hadden , hun leven voor J
t vaderlandt op te zetten* De

de Ruiter , hen daar op al t'zaamen voor hunne goedtwilligheit

kende ,
voegde daar by , lk verhoope dat gy met der daadt wwe »aF

perheit zult laaten blyken. Toen voer elk welgemoedt weer naar zy

boordt. Men had ook goedtgevonden zich met de vloot geduurende
de

Ooftelyken windt niet door de Hoofden te begeven
; op dat niei^an '

door eenigen ramp aan roer of maften ,
op des vyandts kuftmoghtbez

blyvcn : dewyl men op de Franfche kuft , van Kalais af tot fiavre

Grace toe , niet een haven hadt om een zwaar fchip te konnen b&&c

Dies zocht men d'Engelfchen inde vlakke zee t'ontmoeten en te kcje£

ii7«». nen> Den volgenden geheelen nacht hadt men ftilte , en den elfden v

Junius kreegh men 's morgens verandering van windt, en ftyve ^°
^

uit den Zuidtweften. Dies moft men , hebbende windt en ftroon1

^
De vloot gen , 's morgens vroegh d'ankers laaten vallen. Dit gefchiedde tuijf-

IITodSa- Duinkerken en Noordtvoorlandt (denhoek van Engelandt, die wfl^
kerken cn het kanaal en de riviere van Londen uitfteekt) , ontrent zeven 0» 3

^
ÏÏShidt. myIen Ooftzuidtooft van d'Engelfche kuft. '

Hier leggende, \Wdc

\c(l

De buiten- Nederlandtfche buitenwachten d'Engelfche oorlogsvloot ontred

worden
0

nege" uuren gewaar , en gaven dat met het gewoonlyk fein te *

d'-Engeifche nen , waar op zich een yder tot den ftrydt bereidde. D'EngelJ

wM°r.
8C

" vloot was wcini| daagen te vooren in Duins ten anker gekoot
^

en op deezen dagh , moogelyk op d'ontfange kundtfehap van 'tn^
cïe

der Nederlandtfche vloote, van daar in zee gefteeken. Ontrent te 11
D

c

Het fchip uuren verloor het fchip Gelderlandt, 'twelk door den Kornel van
öe

wordVdöoï werdt gevoert, zyn fokkemaft en boeghfpriet, die door 'tftam^L
de holle zee de zee buiten boordt vielen , en zyn grootemarszeils ree brak, acht ot

Tntpge-
5

' voet van den nok, in ftukken. De Generaal de Ruiter beval toen

,

zonden, 't gemelde fchip (dat een der voornaamfte fchcepen der gantfche
v

^a

te was , en nu geen dienft kon doen) naar een der naafte haven
efl

^r
fieepen. Doch de Kornel van Gent ging over op het fchip van ^°n0e
pitein Gotskens. Een uur daarna, ten elf uuren, kreeg men d'Ê 11^^

D'Engei- vloot in 't gezicht
', die voorts op de Nederlanders afquam. Pe

etgc-

Senopl' raai Monk ,
Hartogh van Albemarle, hadt hier nu alleen het opP^e

Hollanders biedt ,
terwyl Prins Robbert

,
op een ongegrondt gerucht ,

mef

^af
' fcheepen ,

op den Hartog van Beaufort (die men meende dat W^e,
Was om zich by de Hollanders te voegen) zocht te pallen. Hy v'

cc<\

als Admiraal ,
een gewoone Britannifche vlag van de groote ,

^qC
\\

roode van devoorfteng, enookby gelegentheit , om fein te doen , ^
een Britannifche vlag of geus van de kruisfteng. De Viceadrnif ^0
dit roode esquadre , Chriftoffel Mynnes , en de Schoutbynacm , n

Jordaan , lieten, behalven hunne vlaggen van gebiedt ,
roode ^et

van de kompanje , en roode wimpels van de groote fteng waaijen-^^e
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tweede esquadre hadden de drie Opperhoofden, d'Admiraal Askue, de
Viceadmiraal Berkley

, en de Schoutbynacht Harman , witte vlaggen ,

en al d andere fcheepen van dit esquadre voerden witte wimpels van de
groote lteng, en witte vlaggen van de kompanje. Men zagh geen Admi-
raalder blaauwe vlagge: maar den Viceadmiraal en den Schoutbynacht,
amithenTiddyman, die blaauwe vlaggen en wimpels voerden. De Hol-
landers telden in d'Engelfche vloot ontrent tachtig zeilen: en de Neder-
landtfche vloot was toen fterk eenentzeventig fcheepen, en dertien fre-
gatten van oorloge

, negen branders en ettelyke advysjachten , volgens
oe y ft boven gemeldt, die alleen door 't opzenden van 't reddeloos fchip
^elderlandt was vermindert. Men liet, zoo haaftals mend'Engelfchen
van verre kon zien, het gebedt doen, de kok fchaffen , en alles klaar
niaaken. Tegens den middagh deê de L. Admiraal Generaal fein van
onder zeil te gaan , maar de fcheepen konden , mits het holle water

,

n by gebrek van tydt , d'ankers niet t'huis krygen , maar moften alle

unne kabels kappen. Beide de vlooten, in diervoegen onder zeil wee-
2ende, leiden het gezaamentlyk Zuidtwaart over, de windt was Weft-
*uidt\veft, invoege dat daar door het esquadre van de L. Admiraalen
Tromp en van Meppel , aan 't welk dgentlyk d'achterhoede was ge-

knikt, de voortoght kreeg. De L. Admiraal Tromp, die wat zuidtweft-

yaart geankert hadt geleegen , en een weinig voor uit te bakboort van
den Generaal de Ruiter was , raakte , kort naa den middagh , ontrent ten
een uur , met etlyke van zyne fcheepen eerft in 't gevecht , en werdr van
d'Engelfchen raauwelyk onthaalt; maar hy betoonde zich , in 'tvoorfte

Cn hevighfte van den ftrydt , onvertfaaght en dapper : ook werdt hy door Begin van

zyne byhebbende Opperhoofden Meppel , van der Huift, Schram

,

,l8cvccbt*

Sweers
, Stachouwer , end andere Bevelhebbers enKapiteinen

, mannelyk
onderfteunt. Daarop aanftondts ook het esquadre van den L. Admiraal
Generaaal de Ruiter, en den L. Admiraal van Nes, by ordre aan den vyandt
^anv. daar de Ruiter, volgens zyne gewoonte , weer groote blyken gaf
van kloekmoedigheit en beleidt. D'andere Opperhoofden enKapiteinen

,

nder zyn esquadre befcheiden, droegen zich zeer kloekhertig. D'Engel- D'Engd-
L«en hadden den windt en loef van de Nederlanders

, maar niet tot hun fchenh <-b-

vrv'l f,

l: deW
>
Tl hunne fcheePen '

door de harde windt over bakboo«™ ft«h

'

ko A
c ' donderde laagen gefchuts niet konden gebruiken : veele door deQ

°nden, te dier oorzaake , hungefchut niet vluchtig genoeg zetten , en wind "tot
^ootcn dikwils in 'twaater. De Nederlanders daarentegen konden , uit hunne

^^elve reden, in de ly hun onderfte gefchut, zoo wel als het boven-
rchaacle'

ten - ^
ebruiken ' als zy ' over ftuurboordt zeilende , te loefwaart uit fchoo-

dat *dM?

at Zy nunne vyanc^ei1 zeer door troffen. Als men gewaar werdt

deel 1

n8dfchen by den loef
'
die ze van de Ncêrlanders hadden , naa-

Zyde
ec^en

, Het men hun den windt behouden. Daar werdt ter weder

^end^ geen minder ftyfzinnigheit dan dapperheit gevochten. Men
de

, e^
agh °p flagh tegens eikanderen aan : eikanderen alzins beproeven-

zeer b°n
f en wec^er aan fcheepen , maften , {lengen , zeilen ,

en menfehen,

een
cu

,

adigende. Ontrent ten vier uuren naa den middagh zagh men
E
*™

(|
r

h

oot

giföng^
eikn %5at van 't esquadre der blaauwe vlagge, voerende, naar

fre

n

|a
e

ci

'

ldcn

raai t °ntrent vyftig ftukken , zoo haaft het den L. Admiraal Gene- grondt gc .

een
NVe

-
Ulter was gepafTeert, en van hem de lefte laag hadt ontfangen ,

L 00tcn "

miraaie

lni

|
achtcr liem 2inken. De fcheepen van 't esquadre der L. Ad-

eerft J1 K°melis Evertszoon en Tjerk Hiddes de Vries konden voor
let

byd'Engelfchen koomen; dewyl die te hoogh in den windt van

hun
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1666. hun waareji. Tot ontrent vyf uurcn naar den middagh bleeven beide

11 Jm. devlootea', hevigh vechtende , den zeiven koers houden; maar toert

wendden de Engcïfchen , en leiden 't Noordtweft over : zich, zoo 't fcheen»

genoodtzaakt vindende voor den windt omtehouden , om de Vlaajn-

fchc banken temyden: en als toen raakten de fcheepenvan 'tcsquadre

der L. Admiraalen Kornelis Evcrtszoon en de Vries van gelyken met de

vyanden in een feilen ftrydt: daar zich deNederlandtfche Bevelhebbers

en Kapiteinen ook loffclyk en klockmoedelyk queeten : ook toonden

d'Engclfchen dat ze dappere zeeluiden waaren , dien 'taan geen moede

ontbrak. Te dier tydt werden, in 'twenden van d'Engelfchen ,
door de

Nederlandtfche vloote eenige van hunne lywaartfche fcheepen ,
die zoo

reddeloos waaren , dat ze niet wel konden volgen , van d'anderen afge-

Drfcfehee- fneeden: te weeten, het fchip de Swiftfure of Swiftchire ,

gemontcert

Sïngdfchc met tzeventigmeeftmetaale (tukken, en bemant met driehonderdttacn-

de°Ncder
O0r ^ koppen

» gevoert door den Ridder Willem Barkley ,
Viceadmitf?

1

lander/af- der witte vlagge : de getrouwe George
, gemonteert met vierenveertig

ftukken, en 't fchip de Zevenwolden, in 't voorleden jaar den Nederlan-

deren afgenoomen, gemonteert met ontrent tfeftig ftukken. Deeze &ie

fcheepen werden eerlang aan boordt geklampt, en de Swiftfure doorM'

pitein Hendrik Adriaanszoon , de getrouwe George door Kapitein Ja*
0

Andricszoon Swart , en de Zevenwolden door Kapitein Willen1

der Zaan (alle drie behoorende onder het Kollegie ter Admiraal^
t'Amfterdam) verovert. De Ridder Barkley, die zich tegenszynenV

er
'

overaar den Kapitein Hendrik Adriaanszoon ten uiterften hadt vervvee* <

poogende noch etlyke van zyne overwinners afte maaken ,
weigerde zlC

bhaafïn'
SevanS€n te geven »

en werdt met een piftool door de keel gefcho^
'

Toen liep hy, zoogewondt, naar de hut, daar hem de geenendie 1*

volgden doodt op de taafel Vonden leggen , met d'armen van elkand

^
ren geftrekt. Zyn fchip was zoo reddeloos gefchooten , dat het &

t

lyks langer zee kon houden , ook hadt het zyn fokkemaft vef
^°

ren 't geen den veroveraar bewoog , met zyn prys
, naar 't

fche gat teloopen: temeer, om dar zyn fchip ook erootelyks W*s
Tr

fchaadight, en defchegge wel zes duim van de fteven afeeweeken ;

da

rt

10 zee met kon hermaakt worden. Maar >tgeen ontrent het verovf^
van tichip de Zevenwolden voorviel ftaat hier wat hooeer op tei-
len, en met eenige omftandigheden te vertellen. De Kapitein WiUci»^
der Zaan

,
die de vlag als Schoutbynacht in een der fmaldeelen van &

L. Admiraal Tromps esquadrc voerde, hadt, nevens andere fcheep*
'

van'tfchip dwars door d'Engelfche vloot heene geflaagen, toen hem een gro^f.

tidcT"
ningsfehip

,
dat twee branders by zich hadt , ontmoette , 't welk al

tende draagende op hem toehielt, en van meenig was hem te ver 1

^
den : ziende dat hy aan zeilen en touwerk zeer reddeloos was- *L

.
fokkemaft was dwars doorfchooten

, de bezaansmaft en boeg'R
c\

Y

wS
n

u& befchaadight ,
de groote ftag en fokkeftag beide aan ftukken,

°

s ,

maatered- van 't wandt achter en voor , de marflèfchooten , braden en boe*} x

voorts het loopend touwerk met de zeilen door 'tfchieten zeer o&

det. Hy hadt ook twee fchootcn onder water , voor in de boeg vj
5

jc

vierentwintig ponder doorgegaan
, en men was wel twee uuren a°^

eer men *t gat dicht kreeg, omdat het zoo diep onder water was- ^
reddeloos gefchooten, kon hy by den windt niet wenden ,

enm

o

1

i£j
c

zyn fchip voor den windt omdraaijen, en metd'Engelfchenomde^n ,

heen leggen, om hun daarna weer afbreuk tedoen. Maardctwee ^s

gefneeden

cn verovert.

De Ridder

Barkley ,

Viceadmi-

raal der wit-

te vlagge

doodige-

fchootcn.

Nader'

haal van

Van der

Zaan, e

't veroveren

Van der

Zaan raakt

in groot ge-

vaar van te

deloos ge-

fchooten.
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Gufnm^I
g
^
Cn hem

,

me
ï groote vicrighcic

,
tot dat ze dicht by hem 1666.

W «
y ;?

pdand
J
Crc Ncderlandtfche keepen aan. De twee

acXttnflST n
n
?
ndc bc2cüen

'
cnhy hen ^ trekkende van hun-

KSkSSS^" ^•^^^^ly^-^MT^twaartow. Daar

fAer.mi f^Men windt Zuidt over: door dienhet eenigé Engel-

daar *

h^ feilen leiden, en te loefvvaart van hem waaren. Kort Zetwee
r aan zagh hy 'tfchip van Kapitein Blok in lichten brandt Haan en f

chec
f
enin

«och een ander fchip boven windt van hem brandende , niet weetènde

die lt
Vyandt WaS

'
0ndertufl

"

cncn
<J
uam de Generaal Monk,

Non A
^ezeit is

' gevvendt was, met een gedeelte van zyne vloote

zaahl
W?Van

'
die te loefwaa« van hom heen zeilde. Kort daaraan

vanli
Vlceadmiraal der witte vlaggc Barkley een groot ftuk weeghs

Eelfrl Y
ooruit

' die met nocn ^ee fcheepen van 't wit esquadre van d'En-

de» j 1

waaren a%efneeden, en ruim fchoots hunnen koers bene-

de N i 1

belden. Ter zeiver rydt zagh van der Zaan verfchei-
iNederlandtfche oorlogfcheepen , met twee branders

, rondtom den
gemeldcn Viceadmiraal barkley , die hem meenden aan boordt te leggen.
yok zocht hem van der Zaan te bezeilen, maar toen hy op een musket- Tracht
jcnoot by hem quam ley hem de Kapitein Henrik Adriaanszoon aan

*arkIc y
boordt, hem veroverende

, gelyk verhaalt is , naa kloeke tegenweer. ïenTmtT
"et lchip de Zevenwolden , dat ook onder de witte vlagge behoorde , zet-

komt tc

te toen alle de zeilen by om t'ontvluchten. Van dei Zaan, nevens den
1

Maakt
Kapitein vanAmftel, die daar dicht by was , zochten \ gemelde fchm nic tvan

tachterhaalcn : maar 't zeilde veel harder dan van Amftel die allengs
An

\

lhl

achter uit raakte. Maar van der Zaan bleef het al fchietendc vervolgen
cn hermaakte m tjaagen zvne braiïen

, fchooten, boelyns, wan! en^Tt"loopend touwerk 200 veel lw kon
, om de zxüen naar den windt te kon-~cin n fchaveelen. Dus jaagende raakte hy 't vyandtlyk fchip ei ndelyk dicht °aX£opzy ley taanbakboordtaanboordt, gaf 'tdelaagmetgefchut

, mus- m£ '

fi^en^^^n"?? CCndC
J
d

gevattSenen in van der Zaans^-

Cylde J f ff
Van deveroverde af te arbeiden,

«ÏÏnn A Fg
A

Cn defcfieePeVeSCn el^deren aan Hingerden

touweVk
CU ^ dC 2C

t
n aa,VVedcrzyden aan ftukk™> <** cemg wordc

boenf •

en eer mcn van den ander kon konicn brak het galjoenen £?00
J
rdcn

ïSSf Va
?

P,
ryS dkht by dc fteVCn af

'
Tocn bcv°ndc va» ^r

t'eeno i

yi Cp aanftukken waaren gefchootcn. De boot was dcD
£

r7s

toe dT^i
onbruikbaar

'
en met ^ floep was men tottegensden avondt «ddcK

H a
°m 'ZC tC herftellcn: cn als fee in 't Water quam, was ze zoo

maal
men te

A

r naauwer noodt
,
met vier manhoozende, twee ofdrie-

gt Uif

ene
!
nve^r aan denprys kon vaaren

, om d'Engclfchc gevangenen
fchen

te biialen
- Dus teeg men den Kapitein, cn de helft der Engel-

boordt °
\J

bals
'
door de lekneit van de ^oeP > aa" van der Zaans

2eiletl
' Midlcrwyl was men op de twee fcheepen bezig met nieuwe

Wild t

anteflaan- Daarna beval van der Zaan aan zyncn Luitenant de Hyzcndt

gentlenn
at

,

hy mct den Prvs naar Tcxcl zou zeilen, en dec den vol-jJ^P^,
ren

: m
a
°

1

Zyn om °Pwaart aan naar 's Landts vloot tc lavee-

door dien

ar
y mo^ t'elkens in 't wenden voor de windt omdraaijen : Tracht

de
helft \

fokkemaft van vooren met een' grooten kogel meer dan Zu^L
met de p

VaS doorfc l10°ten , en dat ook zyn boegfprict en bezaansmaft , vloot te

Ix£te ftag en f°kkeftag \ cn de woeling aan den boegfpriet

,

koomcn '

'
UoeL Ppp meelt
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1 666. meeft aan {lukken waaren gefchooten. Deeze reddeloosheit bevvoogh

hem den volgenden dagh , oordeelende dat hy met zyn fchip, in dien

Zeilt naar ftaat , geen dienft kon doen , den koers naar Goereë te ftellen. Ook
G
s°wart'

braght de Kapitein Jakob Andrieszoon Swart zyn prys , de getrouwe

loopt met George, naar-Goereê : dewyl hy, ten deeie door 't fchieten van den vyandtj,

KSt', en tendeele door *f aboordeeren van 'tvyandtlyk fchip, in zulk eenhol-

naarGoc- le zee , zoo reddeloos was geworden , dat hy by den windt geen zei

kon voeren. Zyn groote maft was met een koegel van zesendertig ponj-1

tot in 'thart geraakt: zyn ftaande en loopende wandt meeft aan nuk-

ken. Ook hadthy verfcheide fchooten onderwater, en liep gevaar van

zinken. Zyn prys was ook zeer reddeloos, en niet bequaam om zee te

houden. Doch dat opbrengen der pryzen werdt daarna de gemelde drie

Kapitcinen quaalyk afgenoomen
; dewyl men oordeelde , dat ze te vroeg ,

en buiten ordre, uit de vloot waaren gefchciden , en zich elders dan naar

de beraamde en geftelde verzaamplaats , de Wielingen ,
hadden bc-

Dcfchcc- geven. Geduurende 't gemelde gevecht op Vrydaglï naa middagh \VaS

Trompen ook het fchip van den L. Admiraal Tromp aan zyn rondthout 7°°'

reUddoo^"
^aan,8 befchaadight , dat het, by ongeval een ander Nederlandts fcW

gdchomen. aan boordt raakende , alle zyne maften en boegfpriet verloor. Ookwer
.

het fchip van den Schoutbynacht van Nes ter zeiver tydt zyn fokken^
1

afgefchooten : dies waaren ze beide genoodtzaakt op andere fcheep
el1

over te gaan, Tromp op 't fchip de.Provincie van Uitrecht, envanNcS

op \ fchip groot Hollandia, daar zy hunne vlaggen weer lieten vvaaijen

»

en in 't betrachten van hunnen plicht voortgingen. Hunne maftelooze
en

reddelooze fcheepen werden, volgens degegeve ordre, uit de vloot,
eJ1

naar Hollandt gefleept. Midlerwyl waaren twee Nederlandtfche Öiee
'

pen, 't eene genoemt Duivenvoorde , dat gevoert werdt by den KapitC
^

Jonkheer Otto van Treflong , een van den Generaal de Ruiters by^an
'

a«Und^
C ^ers ' en 1 an<^er genoemt het Hof van Zeelandt , daar den Kap^1

fchefckeè- Simon Blok op geboodt , in den brandt geraakt : beide , zoo mC*1 v
f'

P
ro

do
°n

trouwt
' door brandende proppen

, die, uit hunne eige , of andere
verbrandt, derlandtfche fcheepen, gefchooten, door de kracht des windts vve&

£*

^it^T6 011 inJC
,

g
f
meld" fcheePen werden gedreeven. De Kapitcincnl^

Trefiongeo Iong ™ Blok heten hier, met een gedeelte van hun volk het k^cfl '

Blokfnen- Het fchip van Treflong quam al brandende met zyn galjoen en bo#
" fpnet zoo dicht aan 't fchip kleen Hollandia

, ('t welk gevoert werdt df
Kapitein Evert van Gelder, fchoonbroeder van den Heer de Ruiter)

^
De Prins het groot gevaar liep om daar aan vaft en in brandt te raaken. D° cl1

y

C»dT~ êevaar v
.

crioftc den Prins van Monako, en den Graaf van Guiche, oittf??

Graafvan ter noodt
; dewyl ze toen uit het galjoen van Treflongs brandend

ger2ïoT°P v/
nGclders^ metdrie van de hunnen, overfprongen ,

riod^f
het fchip perfoonen van hun gevolg achterlaatende. Dus ontquaamen die n*

Zl7L^ H
,

eCrCn
.

(d
'

ecrfte was noch geen vierentwintig, en de t***2.
' trent achentwintig jaaren oudt) ternaauwe noodt dat fchrikkelykg^'
Van Gelders chip redde zich met alles af te kappen \ geen het aan i r

long kon vafthechten, maar 'traakte noch tot driemaalen in den
bra"1

'

dien men t elkens blufchte, en 't werdt voort heel reddeloos ge^ijp
Waarop de gemelde Prins en Graaf zich 's anderendaaghs op

h

etV
van den L. Admiraal Generaal de Ruiter begaven; om daar zyn hdLv
in 't bellieren van zoo groote zaaken , van naby t'aanfchouwen ,

en'

nen moedt te tooncn. Eenigen verhaalen , dat te dier tydt, liettLdt
geval , of door overleg van raadt, veele matroozen , die in Eng
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hadden gczeeten

,
en uit de gevangenis waarcn geraakt, over de fchee- 1666.

pen der Nederlandtfche vloote w'aaren verdeelt : en dat die, aan dan-
are bootsgezellen verhaalende hoe hard men henhadgehandelt, en wat troozcn,die
ze moiten lyden, de gemoederen met een groote haat tegens dEncel-;0 ^-.
fchen ontftaaken

, eikanderen tot kloekmoedigheit opwekkende , om zich£^met in de handen van zulke onbermhertige vyanden over te geven : en tcn,maakcn

dat dit hen alle bewoog om te dapperder en met te meer ftyfzinnigheit SX£e vechten. Na dat d'Engelfchen 's naamiddaghs , in voegen als vertiaalt zemegens

«; gewendt, en de Nederlandtfche vloote gepafieert waaren, quam deJSo",
yeneraal Monk met eenige zyner fchcepen ten anker. Men vermoed- en bewcel

dat het was om zyne vloot by een te vergaderen , en de lekken te£ z

(

Q ze tot

toppen. Ook was de gemelde Monk aan zyn wandt en zeilen zoo be-
p" em

chaadight, dat hy zich genoodtzaakt vondt nieuwe zeilen aanteflaan.
Maar als daarna de Generaal de Ruiter met zyn onderhebbende vloote
o°k wendde

, en op hen toezette
, kapten Monk en d'andere Engelfchen

Jtraks hunne ankers, en quaamen weder braaf op de Nederlanders aan.
Daar viel toenmaals tuïïchen hen een zeer hard

, hevig , en langduurig
gevecht, in 't welk de Nederlanders 't geluk hadden van geen fchecpen
te verliezen. De Nederlanders liepen te dier tydt boven d'Engelfche
vloot heenen en tuffchen door, en 't gevecht ging dapper aan. De Ge- ,

tteraal Monk liep toen in de ly van den L. Admiraal van Nes heenen,
enzy gaven eikanderen zoo veel vuur als het gefchutkon lonen. Maar
ontrent zeven of acht uuren in den avondt is noch een groot Engelfch
fchip van.'tesquadre der blaauwe vlagge, voerende naar gilling tunchen Ecn 8r°ot

de tfeftig en tzeventig (lukken , ontrenr een musketfehoot voorby den fth?^'?
Generaal de Ruiter , te gronde gegaan. Tegens 't vallen van den avont
vverdt Johan Harman

, Schoutbynacht van de witte vlagge , voerende
het fchip de Injurie , afgefneden , en door den Generaal de Ruiter en
anderen zeer reddeloos gefchooten. Uit dit fchip, gemonteert met vier-
enzeventig (lukken, en bemant met vierhonderdten dertig man , werdt
groote weer gedaan. De Generaal de Ruiter zondt het een van zyn bran- Dapprcte;

jfers aan boordt, die ook aan brandt werdt gefteeken , maar met het £n de" En^tvoeren van nemen en handtfpaaken werdt die brander afgeweert ge"**»
"aar op is een tweede brander van >t Zeeufche esquadre den zeiven

Sch
?
mfr

^houtbynacht aan boordt gekoomen
, en aanftondts in brandt genzee-Sa

ei
*- Maar hy heeft zich insgelyks geredt , en den brandt t'elkens in

vtl fchip weeten te blunchen. Zyn achterfchip in brandt (laande
, fpron-

genwel twee of driehonderdt mannen van zyn volk uit wanhoop buiten
-°ordt, om 'tvuur t'ontgaan, daar veele verdronken, en etlyke van dc

^ ganders werden geberght. Een derde brander poogde den gemel-

\qo
^outbynacht, onder gunft van 'tgefchut, insgelyks aan boordt te

2oo !! '
maar werdt

'
eer ny noc^ vau: was

'
in de grondt gefchooten.

onr
a^e dc Nederlandtfche Bevelhebbers en Kapiteinen , die daar

Sc^
eru

j

2yn geweeft , eenpaarighlyk getuigden , dat zich de gemelde

eetlvk r
nac^1C ^armans met een onderlinge (tandtvaftigheit als een

de tcu
aat nac^t gecl

llccrcn
-
Hy liep met den donker, zich poogen-

fneuy u§en ' Ooftwaart op. Doch met den leden fchoot dien hy deedt DeL.Ad-

manlyL
de L

" Admiraal Kornelis Évertszoon ,
wiens goedt beleit en

^LeI^s"
Zenfl ,

^apperheit in veele voorgaande gelegentheden, en ook in dee- zoondood£

den a

a^' dikwils was gebleeken. De Nederlandtfche vloot was ontrent gefckooten,

manj
V°ndt in ly van d'Engelfchen. Jan Broerszoon Vermeulen

, Kom-
eur van 'tbrandtfehip den gouden Ruiter, liep te dier tydt een En-

Ppp x gelfch
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1666. gelfch fregat aan boordt, en ftak den brandt in zyn brandtfchip, maar

werdt zoo gehavent met fchieten , dat hy ftraks zonk. Daarna zagh

men een ander Engelfch fchip branden , zonder dat men weet of de

brandt geblufcht werdt, of niet. Hier mede eindigde 't gevecht van dee-

vShïword
2en eerften dagh 'savondts ontrent ten tien uuren , en de twee vech-

door den tende vlooten werden door den nacht gefcheiden : zonder dat men toen

,

fchddcn" !™ tS dc duifternis
* in de rook en damp , heeft konnen merken hoe

't met den genoemden Engelfchen Schoutbynacht Harmans afliep ,

en

of hy zich hadt geredt. In den volgenden nacht vergaderden de ver-

ftrooide fcheepen by eikanderen. De Nederlandtfche vloot ley het Zuw
over, en men was daar dien nacht yverig bezig met lekken te floppen»

kardoezen te vullen , te fplilTen en te knoopen. Ook waaren d'Engej'

fchen in geen gebreeke van zich tegens den dagh tot een nieuwen ftry^j

te bereiden. Met het aanbreeken van den dagh fcinde de L. Admiraal

Generaal de Ruiter alle de Hooftbevelhebbers en Kapiteinen aan zy11

boordt, om elk af te vraagen, hoe 't in zyn fchip ftondt, en hun a"c

een kloek hert in te fprceken , dewyl de ftrydt weer aan zou saan. Mcn

telde toen van 'sLandts vloot in de vyftig fcheepen, daar de^L. h^x
'

raai Tromp , die 's nachts van hun was geraakt , met twaalf of dertien

fcheepen by quam. Men zagh d'Engelfche vloot, in de vyftig fcheeP
efl

fterk, ontrent anderhalf myl te loefwaart boven de Nederlandtfche le£'

gen. Toen hebben 't beide de vlooten met gelyke kloekmoedigheit vVC
'

derom naar eikanderen tocgewendt: de Nederlanders Noordtweftov^'
en d'Engelfchen Zuidt over. De windt was toen ontrent WeftzuidtW^'
en 'twecr veel handtzaamer dan den voorgaanden dagh, zoo dat mcö

nu 'tgefchut onder en boven kon gebruiken. Zoo haaft de twee \loo^ l]

j'

dus zeilende, eikanderen waaren genaadert, heeft het de -Generaal
afi

Ruiter met de Nederlandtfche vloot ook Zuidt over geleit , om
met de vyanden een en de zelve koers te loopen. Maar d'Engelfc^

11 '

zelfs het voordeel van de windt ter zyde ftellende , hebben het dfiia
'

gende op de Nederlanders aangehouden, en zyn zoo voor de win^
tt0t

H,t~ ,

ingclo°Pen; ,

D
f

Ruitf hieldt met de Nederlandtfche vlooi lf
.cciu

B
va"„

koer
.
s
\ƒ

n
,

ble
f

hy def"d * °ver tegens d'Engelfchen aanloopcn.
- zyn beide de vlooten eikanderen , met een hevigh

, fchem en bloedig gf
vecht, voorbygeloopen

: zonder dat in die harde ontmoeting een c&f
ichip van de Nederlanderen , noch ook, dat men weet van dW'
ichen is gezonken of genoomen. Naa dat de vlooten elk'anderendusg

e
'

paiïeert en ter wederzyden veele fcheepen aan hun (taande en loop*'
de wandt zeer reddeloos gefchooten waaren, zocht zich een yd<* 10

j

fplitfen, knoopen, en anderzins, zooveel in der yl doenlyk was ,^ '

den. Waar op het gantfeh ftil werdt , zoo dat beide de vlooten ^
kalmte bleeven dryven

, tot ontrent ten tien of elf uuren voor den ^
dagh :

toen wakkerde de koelte, en beide de vlooten leiden 'ts&*
*

gens eikanderen aan. De Nederlanders hadden toen de loef, efl V
ren zoo verre boven dewindtdatdemeefte fcheepen boven d'Êng^
konden zeilen, behalvende L. Admiraal Tromp , metvyf, anderen l\
gen, met zeven ofacht fcheepen, die noodtzaakelyk beneden den vy**

heen moeften. De Generaal de Ruiter , en de L. Admiraal vanN<*»
jc

toen met zyn fchip de voortoght hadt, zeilden met hunne byhebb^"

fcheepen te loefwaart van d'Engelfchen heenen , hen met fchutg<tf
c

f

alle moogelyke afbreuk doende, en waaren ontrent Zuider zon 20°

gekoomen , dat de Generaal de Ruiter fein deed van t'aboorde^

den twee-

den dagh,
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&Vnn \r\

Vld
i

1CtS anders voor
'

De Ruiter was ontrent ten halven van ié6ê.

dip hK%V
p
0t V00rtge^

et
'

toe" % in het midden der zelve gewei-

Sc5Ai?lf

,

l' i?^ Uk ^moedende dat eenige van zyne

zv ^ llVnnr
d° klcm en van den vyandt geheel omcingelt moeiten ^epen*

Relyk hv ooi ZT jy«r^cbbcnd esquadre daar op in te vallen , 3STge k hy ook aanftondts daar op draagende tot den vyandt is ingeloo- S&'i
Sliï7 fn gedfitc van de vloot, op zyne ordre . zich van hem ïïjl?

00*

^fcheidende, hetom de Zuidt wendde. D'Engelfchenmetzynkomftwat
2" '

rvrTde
'
2aghhy ^tdeL.AdmiraalTromp, die, gelyk gezeit is

.P "chip van Kapitein Jakob Korneliszoon Swart overgegaan
, endaar

Aamnaals vlagge liet waaijen, met een ftoute onvertzaagheit was in-r °°f"
: neve"s de Viceadmiraal van der Huift, en de Kapiteinen

hen
*alomonsz°on, de Haan, en van Amftel , en dat de vyanden

aan
g
J

r°0te overmagllt rondtsom hadden bezet , en alle middelen

fc a!F
C

i

W
i

°m hen te vedelen. Ook zou 3
t 'er al gekleefc hebben ,

Wordt

W \ia
d* Generaal de kuiter niet ontzet. Het fchip de Spiegel , tiïJlnt-welk de Viceadmiraal van der Huift voerde , hadt langen tydt drie

ngellchen aan boordt gehadt , was t'eenemaal reddeloos gefchooten

,

en de groote maft overboordt: hebbende vyfendertig dooden enzesen-
Ueltig gequetften: zelfs de Viceadmiraal van der Huift, die zich by alle
gelegentheden als een kloek en verftandig zeeheldt hadt gedragen

, werdt^^" .

'n zyn flinker borft met een musketkoegel doodtgefchooten. Het fchip gefchooten-
de Provincie van Uitrecht

, gevoert door Kapitein Jakob Korneliszoon
Swart

, daar zich de L. Admiraal Tromp op hadt bcgeeven
, hadt in de

dertig dooden en vyftig gequetften , voorts was al zyn rondthout en
touwen aanftukken, en alles befchaadigt. Het fchip Kalantsooee

, daar
Kapitein Jan de Haan op geboodt, was ook t'eenemaal reddeloos

; van
eelyken t fchip de Vryheit, gevoert by den Kapitein Jan van Amftel.Oc Haan hadt eenentwintig en van Amftel elf dooden , en beide veel
gequetften. Het fchip de Liefde gevoert van Kapitein Pieter Salo- Hetfchip
^onszoon, was, ten tyde toen de Generaal de Ruiter met zVn esqua- deLicfdc

Z ZmtZV*T*m '
d00r een E"gelf<*en brander aangefteeken;"*^

Wer rlTrT ? ^ 7f"
g0t^ &edeelte van^ volkternaau-

dieM T /
r
?
en

'

Dochdc gemclde Kapitein Piete? Salomonszoon

,

*

lCn t \I

°! fW
c geY?ar van 't vier en water ontging , liet daarna

s La A ? P Van KaPltein Schcy '
daar hy was overgegaan

, om
trachr

enft
'

naa ^ verlies van zyn fchip , naar vermoogen te be-

difcu
-

^e dier tydt quaamen de Graaf van Oflèry , de Lord Kaven-

B,oVai

C
p,

Heer Tnomas KlifFord met een floep aan 't boordt van de

Van de S|
larles

'
by den Generaal Monk

, zich vrywilliglyk in 't gevaar

*iendP a
ryd ftellende

'
om eere te behaalen. De Generaal de Ruiter

,

ftel,
die i

fcheePen van Van der Hulft
> Swart, de Haan, en van Am-'c£%*

*

Waa*ren
ontzet hadt

, zoo befchaadigt , dat ze verder onbruikbaar

Texel ' ^dc ter^on<^t ordrc om ze uit de vloot te fleepen en naar flccpt.

gC^

de
e bfengen. Naa datd'Engelfchen zoo veel opening deeden, dat

men
, u

r
y Tromp en d'andre omcingelde fcheepen hadt konnen koo-

en t\vee^
0^ d'Engelfche Admiraal der witte vlagge met zyn esquadre

pen by j
randers afte zakken, om te beletten dat zichgeenmeerfch.ee-

Jt
moooe]

e
i

R"itcr 20uden voegen, en hem met zyne branders, waar
de

Ruite
^ ^ omringen en in de grondt te booren. Doch de Generaal

y

Dc R««eM
c^o0£el 't

211

^
S

'
tC Semoet ziende , wende wederom de Zuidt

,
om

, waar a^du
*'

o yk
,
d'anderc min befchaadigde fcheepen te vinden , die ook om

Ppp 3 de
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ï666. de Noordt gewendt hadden om hem t'ontmoeten. Doch 't zou naar

\xiun. 't oordcel van zommigen hachelyk met hem geftaan hebben, indien

d'Engelfche Admiraal toen op hem hadt toegezet, terwyl hyde reddc-

looze en maghtelooze fchcepen van den L. Admiraal Tromp noch by

Vcrfchcidc zich hadt. Maar terwyl mentegens malkanderen kanonneerde, en dat

fth«p«i
C

die van d'Engelfche witte vlagge niet verder naaderde ,
quam de reit

gezonken, der Nederland tfchc vloot weer by den Generaal de Ruiter. Toen voer-

de hy de Nedcrlandtfche Zeemaght op nieu tegens d'Engelfchen aan

,

en 't gevecht werdt met groot bewys van kloekmoedigheitter wederzy-

den hervat. Veele fcheepen werden wederzydts aan maften ,
ftengen

,

reen en ander rondthout, ook aan zeilen en wandt, zeerbefchaadig^»

voornaamelyk naa den middagh. De Nederlanders leeden geen verder

verlies van fcheepen. Maar d'Engelfchen verloorender verfcheide. Een

fchip van 'tesquadre der roode vlagge , naar gilling van over de tfclng

ftukken, zag men ontrent den middagh te gronde gaan by de \ootuc

fcheepen der Engclfchc vloote. Een ander fchip van de blaauvve vlagge '

voerende tunchen de vyftig en tfeftig ftukken , zonk ontrent ten af,c

uuren naa den middagh, even na dat de Generaal de Ruiter in 'tv^

by zeilen daar vuur op hadt gegeven. Noch een ander van de witte vlag'

ge , mede naar gilling van in de vyftig ftukken , is weinig tydts daar»

gezonken aan de zyde van den Viceadmiraal de Liefde, die'tmetzy

kanon zoodaanig had doorboort , dat fchuins op de windtveering
va

^
hem te gronde ging. Noch een ander van de zelve witte vlagge»

v°

rende by de vyftig ftukken , zonk ontrent een half uur daarna, in
te

'

quadre van den Generaal de Ruiter, kort achter het fchip van ^aP
lCL

van Meeuwen, die 'tin 't voorby zeilen de volle laag hadt gegeven-

zelve gang ging het fchip de zwarte Arent, of het wapen van Groej1

gen, .dat in de voorleeden herfft , toen de Nedcrlandtfche vloot »

den zwaaren ltorm verftrooide, van d'Engelfchen werdt genoomefl :

J
welk fchip Kapitein Marrevelt zyn gehecle laage met voordak

r
,

dien einde gefteit en geloft hadt , gclyk ook het zelve daar oo tefl
eer

lid^'
1Hen wegh zonk. Men zagh ook noch een Engelfch fchip in t

der Engelfche vloote zinken, naa dat het een tydt lang met een
of noodtteeken hadt gezeik , zonder dat het iemandt was te hulpf
koomen. Het zinken deezcr fcheepen is klaarlyk geblecken door o o.

tuigemflen der geenen die 'tmet hunne eigene oogen zaaen. N°c
ï

f
'er op deezen tweeden dagh een Engelfch oorlogfchip doSr een N***
landtfehen brander aangefteeken , en verbrandt. Geduurende dit Wb,

vecht waaren d'Engelfchen te loefwaart, en men zeilde zoo tegen**
De Ruiters kanderen heenen , tot dat twee van hunne fchcepen werden

ften^met frecdcj '
daar liafdt op werdt gefchooten. Maar tuflehen drie en *

de vlagen uuren hadt de Generaal de Ruiter het ongeluk dat zyn groote ne
"|

SS* werdt afgefchooten
, die toen , met de vlagge en wimpel

,
op J £

fchoóten, neder viel. Met eene raakte veel van zyn wandt reddeloos. Dcl A
vri

ïïnwind"
raal van Nes

:
hcm in die ongelegentheit ziende, quam ftraks *f

reddeloos, fchip achter hem zakken. De Ruiter ftelde terftondt ordre om a11

Hy iaat de zyn fchip , zoo veel doenlyk was, teherftellen, en vondtnietger^ elJ

vanN«,
raalclit fchiP te verlaaten: want het was een der voornaamfte, bezeil^

vooreen weerbaarfte fcheepen der gantfche vloot , ' en van grooten dienft ilia
a,i

voc^
C

en
gley voorvailcn

-
Hy Z0ndC toen ftraks de wimPel meteen fl°ej\d-

'tKyeit 't boordt van den L. Admiraal van Nes , met laft van die onder %y ee(l
acWvoi- miraals vlagge, als Generaal , te laaten waaijen , ter tydt toe dat ty^
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andere fteng zou hebben opgerecht, en zyn fchip wat geredt , zeilende 166L
tot dien einde een weinig in ly Van 'sLandts vloot: van Nesbeveelen-
ac met het gros van de vloot weer, zonder uitftel , naar den vyandt toe
e wenden

,
en 't gevecht ordentlyk te vervolgen. 'T welk met goedt beleidt

2 Kioekmoedigheit werdt naagekoomen. Men liep dan wederom naar
en vyandt, doch 'sLandts fcheepen waaren noch al in ly, enpaflcer-

een n^-n* i

tCn Vi°r UUren ^evyanden, en ten vyfuuren noch eens, met
n lchnkkelyk fchieten tegens elkandercn, zoo veel tgefchut kon ly-
™. Maar tegens den avondt, toen 'tde Nederlandtfche vloot ten der-

in

n
"
la

^
le tegens cTEngelfchcn hadt gewendt, vonden ze nietgeraaden

gelyks te wenden
, maar vervolgden hunnen koers , en Weeken , alle D'Engd-

uinne zeilen byzettende, naar hunne kuft. En was toenmaals hun gros
op acht of negenendertig fcheepen gemindert. pc Nederlandtfche
0te

'
n°ch eens tegens hen aangewende hebbende, en door 'twenden

11 goedt ftuk achter hen geraakt , deedt toen alle moogelyke vlyt om
ien op te zeilen, zettende ten dien einde alles by wat goédt kon doen.
Maar de nacht en d'opkoomende ftilte waaren , naaft Godts wil , oor-
zaak dat ze hen niet kon achterhaalen. Te dier tydt zeilde de Ruiter
^et Zyn fchip in ly v.m 's Landts vloot , daar hy zich zoo dicht by hieldt
als 't moogelyk was , terwyl hy zonder ophouden den gantfehen nacht
efi een ftuk van den volgenden dagh liet arbeiden, om alles te herftel-
len en op te redderen. In zeeker verhaal, by d'Engelfchen zelfs uitge-

geven, wórdt gezeit, dat op dienavondtve 1c van hunne fcheepen
, die

in haare maften , zeilen en wandt onbequaam waaren gemaakt
, naar En-

gelandt weeken, zonder den Generaal Monk daarvan kennis te geven:
en dat Monk , dat ziende , mede oorbaar dacht naar huis te keeren
hebbende toen niet meer dan achtentwintig bequaamc fcheepen by hem.
t>at hy daarop, zyn koers naar d'Rngelfche kuft ftellende, van fesen-'
tfeftig Nederlandtfche zeilen werdt gevolght : dat het fchip Sint Paul ,

Hctfchip

Zeelandt, in 't verleede jaar den Nederlanderen afgenoomen , veele vc&M*
Voeten waters in 'thol hebbende, van d'Engelfchen, vreezendedathet

jj

let zou konnen volgen, werdt verbrandt, naa dat ze 'tvolk'daar had-
en uitgelicht. Dan anderen meenen dat de Sint Paul in de naanachtof
ct

* volgenden morgenftondt werdt in brandt gefteeken. Den dertien-
x 1unen van Junius, toen Pinxterzondagh, en de derde dagh van 't gevecht
13

T
er Uvee vlooten , hadt men de windt uit den Noordtopften , doch met
einig koelte, en de Nederlanders deeden hun uiterfte beft om byd'En-

|
enen te koomen : zy hebben ly- en bramzeils , en al wat helpen kon

,

^jgezet om hen te naderen. Ten zeven of acht uuren feinde dé L. Ad-

beï?S
Van ^es ^e Hooft-officieren en Kapitcinen aan zyn boordt; daar

Vol(i Snt werdt hoe men den vyandt beft zoude aantaften en ver-

te b
Krygsraadt befloot dat men zou trachten in den vyandt in

en d^T
1

:

^at van ^ es mct zyn est
l
ua^rc i'1 'c midden z°u zeilen,

aan ^ k 1

°mP mcc ^lct zYne aan ftierboordt
» en Bankert met het zyne

d'£n
a

^0ordt van hem zou blyven. Doch men zagh te dier tydt dat

rnaar
lcn hunnen koers Weftzuidtweft vervolgden, niet loopende,

niet
ee

n
£0cdc ordrc wykende. De Generaal Monk hadt 's morgens vroeg jgjw

Wcnc}e

n,
§e Opperhoofden zyner vlaggen goedtgevonden , 't gevecht fchu- ken.

eeri j
' naar de rivier van Londen te wyken. Ook verftondt men uit

ge verf 1
8elfche gebergde gevangenen , dat hy Prins Robbert met ecni- Grdrcby

fchec
clle ^heepen tot ontzet verwachtte. Hy hadt, in dit wyken, de Monk in

Pea die mceft reddeloos en onbequaamft waaren in een linie voor Jj&i
aan
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ïrfrftf.aan geftelt, en zynegrootfte en befte fcheepen in een rang achter aan ,

ii ftw. als een bolwerk voor de zwakfte , houdende zyn eigen fchip onder d'ach-

terfte en allernaaft aan de vyandtlyke fcheepen. By de Nederlandt-

fche vloot werdt toen alle vlyt aangewendt om d'Engelfchea t'achtec-

haalen. Maar d'Engelfchen fpanden alle hunne krachten in om de

vicre van Londen te bezeilen, ten dien einde de bramzeilen, blinden,

lyzeilen , waterzeilen , en alles byzettende , ook hunne zeilen natten-

de
, en alles in 't werk ftellende wat baatcn moght. De windt was toen

Ooft, en werdt daarna Ooftzuidtooft met flappe koelte. In dien zeiven

morgenftondt ftaaken d'Engelfchen eenige van hunne reddeloofte
en

quaalyk bezeilfte fcheepen zelfs in den brandt
; op dat de zelve niet m

handen van de Nederlanders zouden vallen. Van 't getal dcczer ver-

brande fcheepen werdt verfcheidelyk gefprooken. Doch d'Engelfchen
be-

kenden in hunne gedrukte tydingen , dat 'er in het wyken hunner vl°ote

drie fcheepen, die door de Nederlanders reddeloos waaren géchoo^

dri^Sd/
c*oor °rclre vaa den Generaal Monk, naa 't bergen van 'tvolk, ^nin

ióoZc

C

En-" brandt gefteeken
, en tellen daar onder het fchip de Sint Paul uit

fchefet.
lamlt

'
daar ZC clders van getuigen >

gelyk boven is gcmelt ,
dat

het

dooro'dre 's avonts te vooren werdt verbrandt. Dat wyken der Engelfche vW*
Monk duurde den gantfehen dagh , zonder dat de Nederlandtfche vlootW

" ranar
- kon achterhaalen

, om op hen aan te vallen. Doch tegens den^
raakten de L. Admiraal van Nes en de Viceadmiraal de Liefde tot om-

trent een gotelingfchoot van d'Engelfchen, maar hadden geen gen°cg '

zaam gevolg van 's Landts vloote , die zoo fnel niet kon zeilen , om^
breeken. Ontrent ten twee uuren naa middagh ontdekten d'Eng^f"
van de topmaft een vloot Wefttennoorden van hun af, en veraWcrije

hunnen koers Wefttenzuiden en Weftzuidtweft aan, om haar t'ont^'

ten, geloovende dat het Prins Robbert was, met verfche fcheepen t^JJ

Gcorg
ner nulPe - Dus voortzeilende zyn ze de zanden , voor de Rivietf s\

Askue, Ad- Londen leggende , zoo zeer genaadert , dat de Ridder Georg Askue»

ïi«cS-
miraal der witte vlagge '

met zyn fchiP de R°yaIe of Konineklvke
gc , raakt gemonteert met tweeënnegentig

, andere zeggen tnegentio ftukken»
c(i

6emant met zeshonderdt twintfg man, ontrentt^u^**
Roy

p
aIe

zandt genoemt deGalper, vaft raakte. Dit was ccn grooteiaip<
' gcoueeten

,
over de honderdtvyft^ ^^ST^

mee anders dan op d ordre
, en volgens het Sein van zynen Gene*

naardEngelfchekufl, nevens de reft , week. Dus vaft geraakt ,
heef >

metfchieten en anders zoo zeer om hulpe en byftandt gefeint
als W

kon. Maar al dc fcheepen der Engelfche vloot, en ook d'overige'%
pen van zyn eigen esquadre, vervolgden hun koers: zonder iet tot t)

byftandt aan te wenden. In deezen ftandt zich nu alleen ,
niagfe^L

en van alle hulp verfteeken vindende , werdt hy wel haaft van & *

derlanders omcingelt. De L. Admiraal van Nes met zyn cs^yl
mar hem toe. Maar anderen waaren voor hem reedt, en 'tfctóP,

°
rJ

da, gevoert door den Schoutbynacht Sweers, daar zich de U A^Lt
bJlTsop

Trom
P

te
.

dier
*lf °P.^ bcgeven, was in 'tkort opzyn

hem afgc-
F twee branders ,

die dicht by hém quaamen , en hem zeekerlyk ?f ^
zonden, aangefteeken hebben. Maar d'Admiraal Askue, geen middel noch

WH
ziende om zich te redden , ziende de branders op hem afkoomen , *K

wo3c over- g
edoogen dat ™en zyn

,

Admiraalsvlagh ftreek , en door andere te

gegeven, nen te kennen gaf dat hy van zins was zich op tegeeven. Daagde
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<te L. Admiraal Tromp terftondt een teeken aan de twee branders, dat 1666.

^ zouden afhouden. Men zondt Jakob Philipszoon
, Kapitein op het M**

ichip van Zvyeers meteenig volk aan zyn boordt, die hem, metceni-

fvn K,
y

i .

C y 2r«
h
f
bbcnde beieren

,
en onderhebbende volk , ook

*'k
c

u

n

e g
fa

vil PM
aan

,

°[
Pfedikant

•
afhaalde e» "aar he< fchip van Zweers

voerde. Men lichtte voorts al d'Engelfchen van 'tfchip , en braght deXa

z
ff

w
h!

ers

fangenen met galjooten aan de Nederlandtfche lcneepen , maar met

ten fT
0Clte

'
^
n wederwilligheit; want het volk, dat men in degaljoo-

'to f 1 ?
tC

' °p doordegefchutgaatenwêerin 'tfchip, tot dat men

vva d t "f
n b°°rt haaIde

'
en de Saaten toe maakte

-
Ondertuiïchen

vedA
Admiraal de Ruiter met zyn fchip, 'twelk nu weer wat ge-

aciertwas
, byde vloot gekoomen , en van Nes nam de wimpel weer

* die de Ruiter weer ftraksliet waaijen. Korts daarna raakte het fchip
^er vlot Hy, toen oordeelende dat Askues fchip de Nederlandtfche
^oot merkelyk zoude belemmeren, en d'Engelfchen, in 't gevecht dat

ci te wachten rtondt
, (want men begon de fcheepen die t'hunner hul-

Pe quaamen te zien) alle middelen zouden aanwenden om het te hernec-
j^en, ftelde ftraks ordre , en beval dat men 'tfchip zonder uirftclzou in
brandt fteeken: 'twelk terftondt in 'twerk werdt geftelt. Dus verging Hetfchip
dat Koningklyk fchip , het allergrootfte , voornaamfte en weerbaarfte pj£s°J^a"er gantfche Engelfche vloote , en vloog , toen 't vuur aan 't kruidt quam , velbS.

'

JJiet zyn tweeëntnegentig metaale ftukken in de lucht. Dus hadden de
Nederlanders het geluk , dat ze op den zeiven dagh, den dertienden van Ju-
ttius

, op welken in 't verleeden jaar hunnen L. Admiraal de Heer van
WaiTenaar , met het fchip d'Eendraght

, ongelukkig in de lucht vloogh

,

een Admiraal van geen minder naam gevangen kreegen , en zyn Ad'
.
miraalfchip

, de Royale Prins , de glorie der Engelfche vloote , met
hunne eigen handen in de brandt ftaaken

, en deeden opvliegen,

p Admiraal Askue werdt des anderendaaghs 's morgens met een gal-
joot, onder bewaarnis van den Vendrigh Elzevier , naar 's Gravenhage
^gezonden. Ontrent de tydt toen de" Royale Prins op de Galper aan M?**-

tuIl°
ndt

-

Vaft raakt
?r\

teêens den avondc
>

^aagen de Nederlanders
eeentwinng Engelfche oorlogfcheepen uit den Zuidtweften aankoo-

den
' 7 n°ch dï

1
and
7

C oorlog^eepen uit de Riviere van Lon-

Sekn
mCn vertroude

'
oft immers van d'Engelfche kuft , zyn op- keepen

tio ??
men

>
makende t'zaamen een nieuwe hulpvloot van vyfentwin-

lchulpc '

^ icheepen, daar Prins Robbert het bevel over hadt: die, gelyk men

Refcl
ndt veru:oncIt

'
'sdaaghs voor het begin van den flagh meteeni-

Van

C

p
e
Pen na het kanaal was afgezonden, om aldaar, en uit de havenen

te Ve
0rtsrnouth en Plcymouth , noch eenige andere fcheepen by zich

Hart0
2
?
amelcn

'
en alz0° gezaamentlyk de Franfche vloot , onder den

om de
Bcau*°rt

' (van wiens komft wen eenige geruchten liepen)

Franfch
tC êemoet te l°°Pen »

en die te bevechten. Maardees, geen

Vecht ƒ
V^00C vemeemende , en buiten twyffel

, op het langduurig ge-

pe, ^
er twee vlooten , te rugh ontbooden , quam nu de zynen te hul-

dre Va

°e
~
de Nederlandtfche vloote hem zagh naderen , ftak het esqua-

en
liet)

11
elan^ t en Vrieflandt naar hem toe: maar hy ontweck haar,

*« den i

naar dEngelfche vloot, of het overfchot der zelve, daar hy zich

Voer de r
ten avondt metzyne byhebbende fcheepen by voegde. Daarna

Prins R |
.

eneraal Monk aan 't boordt van het fchip de Royaal James by

^epa0ee°
*lcm verIiaalende wat in de drie voorgaande daagenwas

ï\r
l

' en toc" werdt in den Raadt van d'Officiers der vlagge be-
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1666. flooten, dat men den volgenden morgen 't gevecht zoude hervatten ,

en

13 Iuti - dat zyn Hoogheit Prins Robbert met zyn verfch esquadre de voortognt

Befchry- zoude hebben. D'Engclfche vloot was toen met die nieuwe hulpe iter

dc''f,oc(ta.u
^% of eencntfeftig oorlogfcheepen , en voor zulk een merkelyk gedeel-

vanbadcd'e te , als Prins Robbert toebraght, noch t'eenemaal verfch en frifch
:

«e

viootciK Nederlanders hadden toen noch by den anderen vierentfeftig oorlog-

fcheepen , doch alle , door het gevecht van twee daagen , en het ver^°j
1

van den derden dagh, zeer befchaadight en gematteert: van de relt de

Nederlandtfche vloote waaren, gelyk verhaalt is, drie gezonken 01 vcr-

brandt , en d'andere met haare pryzen naar Hollandt geloopen ,
of mal "

loos , of om maftelooze te fleepen , uit de vloot en naar de havens g
e*

zonden. In deezen ftandt van zaaken heeft de Generaal de Ruiter, J1

noch een zwaar gevecht tegemoet ziende, des nachts, om de zanden te

Sufn* vermyden, en ,T,eerder ruimte te hebben, met een kleen zeil Ooftwaar

Krygsraïdt aan gefleekcn , en 's morgens vroegh eerft den Krygsraadt en vervolge 11*

aidlTaf'
a^e Rapitcinen aan boordt gefeint, en hen alle tot hunnen plicht n*»

rcincu aau crnftige woorden vermaant : voorts een yder lafl: en ordre gevende
\vaa*

b

°i"/«#
naar y z ^cnzoude richten. D'aanfpraak, daar de Generaal de ^ult

n14
de zynen door moedigde, was, naar gelegenrheit des tydts, k°rt

J
^Zynreede woorden. Hier ziet gy , fprakliy, dyEngelfche, hier ziet gy deAyf
kiotfmoe- landtfche oorlogsvlooten. Wat d EngeIJchen tegens ons vermoogeti Jje

.

di
fi
hc ' t °p ben de voorige daagen gekerdt. Dejirydt van eenen dagh, daar

J

s Lan*L
gtówc u

* wel- ofquaalykvaaren aanhangt , hebt gy noch met my uit te houden-

maght om 't vaderlandt te verdeedigen is u ter handt gepit. W""
ren Staaten, de vaders des vaderlandts , onzebloedtverwanten,

®

vrouwen en kinderen , de Heffe panden , haaken naar den
E>
e

. f^
uitjlagh. Wiït u doch de zegenkrans , die gy in

y

tgevecht van drieJ*
^

gen zoo manhaftig hebt weghgefeeft , met laaten ontroovcn.
*f,^f

zelve vyandt , dten gy gijleren zaaght vluchten. Toont u dan als Jbw

ten. Beeter is voor 3
t vaderlandt te fterven , dan , alsfchelmen^

u

de, 't zelve ten proye der vyanden te laaten. Gy moet vechten
vryheit, ofJlaaven worden ; of in d'Engelfche kerkers van honger* ^gemak en flank , vergaan. Indien gy malkanderen trouweiyk bjf^L
d'overwinning is

,
door Godts zeegen, in uwe handt. Gy ziet den vf

0
)

vaft aankomen. Met de tong valt niet meer te doen, nu moet wen
de vuift vechten. Naa 'thooren van deeze reede voer yder welge^.

va^ca
Ccht weér naar zyn boordt

' Daar °P is liet gevecht op PinxtermaanW
viciden den veertienden van Junius, weer aangegaan : 's morgens ontrent
da£h - acht uuren

, tufTchen het Voorlandt van Engelandt en de Vlaa^r^
banken, op de vlakke zee, ontrent acht mylen buiten 't landt. De

.

xV

|JJef

was toen Zuidtzuidtooft
, waar door de Nederlandtfche vloor ,

de ^
hebbende, met haare drie esquadres op drie plaatzen inden vyandt^

en floeg zoo door haar heenen, 'tgeen eenigen derEngelfchen^V/^
ftrooide. Daarna wende de Generaal de Ruiter met de Nederlaag

t

vloote wederom, en liep alzoo Zuidtwaarts over naar den vyandt pit

die zich daar op mede tegens de Nederlanders heeft aangewende
j,

Jtwyffe? ëefcllicdde tot drie maalen toe ; en in dier voegen is den gantfche^$,

achtig.

e
" zeer hevig gevochten , in grooten twyffel van d'onzekere uit^ r

jlc-

neigende de zeegen dan naar deeze dan naar diezyde. In datverie

Hetfthip kelyk gevecht wierdt het Neêrlandtfch fchip de Landtman, g^oC
%c t'

man vet-
den Kapitein Uitenhout, gemonteert met zesenveertig ftuk^' frd-

brandt. brandt. De L. Admiraal van Nes , en de Viceadmiraal de Liefde
, ^
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jfcn in 't esquadre van den Generaal de Ruiter met hunne fmaldeeling,
o Kieeneesquadres, de voortoght, toen men 's morgens deerde maal m*».
aar den vyandt wende, en de Liefde quam den Viceadmiraal van Prins

0» tv aÏqï ,

&cmonteert met tachentig metaale ftukken , zoo naa

Dik rpiTPne 7 i ™? dC Feên PaS Vry Vafl den andcren Waareil, Scherp^

onder ¥« \J and°rcn leg§Cnde &aven ze meanderen de laag van 3£f
Wl AA \

VenA °mrent een
5Ias geduurende; zoo datze eikanderen Set

icei
.reddeloos fchooten aan fcliip en volk. De groote ree van de Lief-

dcnVi
,

ccad "

eG11

chlP ^uam van boven neder De gemelde Engelfche Viceadmitaal,Sf£
oraiuicr achter zich hebbende , met noch meer gevolg van groote Jf

r"c$qua-
uicepen

,
zocht zich van d'ongelegentheit , daar de Liefde in was ver-

*

en
»
te dienen. De voorzeide brander quam dicht by zyn boordt:

ar een van zyn foldaaten, achter op {taande, fchoor den Engelsman met

bra ArI

ggC Van b°Ven nedcr
'

zo° dat die brander vruchteloos ver-

vanF ^
D°Ch anderen verhaalen

,
dat Kapitein Willem Boudewynszoon

die A t

n
r

et^ frcSat >
het Quartier van Nieumegen , den brander,

e ae Liefde poogde te aboorderen , holp afkeeren , en dat die Engcl-

,

e bra»der een anderen Nederlandtfchen in brandt gefchootenen bran-

^
er aan boordt raakte , en dat ze zoo beide te gelyk zyn verbrandt.

Straks daar aan quam de Generaal de Ruiter, de L. Admiraal van Nes, DeRui tc*

^ de Schoutbynacht van Nes , met meer andere fchcepen , de Liefde ,
koi™de

daar hy zoo reddeloos lagh , te hulpe. Toen raakte zyn fchip wat uit hulp."

te

den vyandt , en hy gaf zyn Kapitein lalt om alles , zoo veel moogelyk
Was

, te redderen , de groote ree op te rechten , de maften , die men
naauwlyk kon houden ftaan , te wangen , voorts alles te fplitfTen en tc
knoopen

,
en , was 't doenlyk , ontrent 's Landts vloot te blyven Hv

ging ondertuffchen over op het fchip Uitrecht , dat gevoert werdt by
den Kapitein Elandt du Bois, en laveerde met zyn esquadre weer naar
d EngeUcnen die hy aan ly niet cenige fchcepen palTeerde. 's Landts
vioot toen te loefwaart, en ten tweedemaal gepafleert zynde

, quam de
generaal de Ruiter met de meefte vloot by 't esquadre van de Liefde.

lchip van Prins Robbert werdt, geduurende dat wenden en keeren, P»nS R0b*
an vooren van achteren, en van beide de zeiden zeer doornaaselt

bms
I
chip

Sft^ Pbraght
'

ee
?
Ncderland^he brander ha^^^T'

fch a
tC
VampCÜ 611 tC vcrbranden : maar een Engelfch brandt-

toord °P PdnS paft°
'

quam den Nederlandtfchen brander aan
een Ta

lnvoeSe dat zc insgdyks t'zaamen zyn verbrandt
, met noch

De p
der Engelfch fchip

, 'twelk daar ongelukkelyk aan vaft raakte.

aetl
n
?s van Monako en zyn fchoonbroedcr de Graaf van Guiche hiel-

droc„
1C

°P deezen dagh op het fchip van den Generaal de Ruiter, en

een fej?
2lch in alle gclegenthedcn ftout en dapper. De Graaf, die door

Was ee

mt
j
r van 'H&hut in zyn fchouder en den arm werdt gequetft,

naa W j
Cr onvertfaaghfte krygsluiden van Vrankryk, en vondtzich,

nooit
'

H
£en van den Aagh» genoodtzaakt te bekennen, dat hy zich

dit oev

etS

j

khnkkclykers hadt konnen verbeelden dan de gedaante van

gen, <? '
daar aues °ngelyk grouwzaamer was dan in de veldtflaa-

Trornb
le

°P
'

tlandt gefchieden. Midlerwyl hadt ook de L. Admiraal fchip

fchecpe

n

mCt het fdliP van den Schoutbynacht Sweers ,
en eenige andre

d'Ena
e ir y

an 2Yn esquadre
, in een langduurig en fcherp gevecht met fchcepen

Waaren f
e
? gelegcn . waar door zyneïcheepen t'cenemaal reddeloos ToZa^'

fclie^l g
,

cn°oten: zulks dat men genoodtzaakt was met de gemelde fchooten.
r n buiten 't gevecht te blyven leggen , om de zelve , zoo veel

Q>]<ï ais
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1666. als men kon, -te redden en weer klaar te maaken. Kapitein JakobWil-

i 4 /«». lemszoon Broeder, voerende het fchip de Dom van Uitrecht ,
hadtzyn

groote fteng verboren , en de Generaal Monk hem de laage gevende

,

en met een brander dreigende in brandt te fteeken , zoo hy zien ni

overgaf, ftreek daar op zyn vlagge , en d'Engelfchenquaamen met Hoe-

pen aan boordt en bemanden 't fchip: maar moften 't weer ruimen, 0

dat cenige Hollandtfche fchcepen hun te naa quamen. Daarna liep 7

zonder genoeghzaame noodt uit de vloot , en ftelde zyn koers na

Texel, 'tgeen naderhandtquaalyk werdtopgenoomen , en hy daar ov

aaulit. Doch wat daar op volgde is my onbewuft. De GcnerDc Ruiter aangeklaaoii

tlnhuc de Kuiter Tmidlerwyl ziende dat de zon begon te daalen ,
en°or<dcelen-

brccken,cn de dat men een einde van 'twerk moeft maaken, heeft eindelyk
befloo

beft

el

2ou
yn

ten » (
noewc^ ^ 2:00 vee ^ fcheepen t'onbruik waaren gemaakt) z°n

doen om zich aan het voordeel van de windt te veel te binden , het beraamde

te doen , om van alle kanten gelykelyk in den vyandt in te breeken,
_

dat yder zyn beft zou doen om t'aboordeeren. Waar op de L. Adniifa .

.

len van Meppelen en Tjerk Hiddes de Vries, mitsgaders de Vicead 1*

Engel- raaien Bankert, Schram enKoenders, als ook de Schoutbynacht Bf|l,n

^
lin - veldt, en voorts alle de Kapiteinen die boven de windt waaren kl°

moediglyk inbraaken , en een yder zyn beft dcedt. De L. Admitaa

Nes , en de Viceadmiraal de Liefde , met de Schoutenbynacht vall
,,pn

,

en Evertszoon , en noch eenige andere fcheepen , waaren beneeden"

gelfche vloote, en de Generaal de Ruiter met de reft der Nederland ,j

fcheepen daar boven, die, gelykelyk aanvallende , het middelfte g
ed

gededlcder te der Engelfche vloote tufichen hen beide zoodaanig beklemden .

Engeifche de zelve vloot voorts voor en achter in diervoegen bevochten, da1 ^
gelfchen , naa een zeer fcherp gevecht van anderhalf uur tydts » ^
wederom (niet gaarne, zoo 'tfchynt, geaboordeert wordende ) °P .

vlucht begaaven , en daar door t'eenemaal in onorde en ver\vaf

raakten. De witte vlagge , met acht of tien Engelfche oorlogfcb^P
,j

vluchten in Zette het Noordtwaarts heen, met lyzeilen by , en d'Admiraaien
?i

c

de roode en blaauwe vlaggen liepen by de windt over naar d'Enge
"c

Prins Robbert,

t'aboordee-

ren.

Men
breekt van
alle kanten
totd':

fchen in.'

Daar 't

middelfte

vloote door
werde be-

klemt,

D'Engel-
fchen raa-

ken op dc

Prins Rob- kuft , ook alles byhaaiende wat goedt kon doen.

Monter nende tegens de Nederlanders te wenden, vondt genoeg met zich ^
redddoos Ven te doen : want zyn fpriet en groote maft , geheef doorfchoo$

'

gelchooten.
yk{ Dc Moflk Qntfi ^ gevaarlyke 0]°

ten in zyn kruidtkamer, en verfcheide andcre'in zyn groote' maft» ^
in de voormaft, 'twelk hem belette eenig verder bewys van zyn ^i0

jt)

moedigheit te toonen. Al de Nederlandtfche fcheepen die te dier ff .

op het gemelde fein van den Generaal de Ruiter , een Engelfch

Ey«^de konden aan boordt koomen, naamentwegh. De Schoutbynacht
"r ^

fchfeVn
6

veldt twee Engelfche fregatten, die aan malkanderen vaft laagen » ^
vcroTcrr. boordt klampende, heeft alleen beide de fcheepen verovert ;

doch * ^
verwarring, zoo 'tfchynt, geen genoeghzaame ordre tot bez^tif]^ct

die twee pryzen geftelt hebbende , maakten zich d'Engelfcfr6
*1 ^

meefter van die twee fcheepen. Doch Kapitein Paauw zulks vetnC
oetffi

de, heeft ze beide daarnaa weder hernoomen. Maar het eene, $ ât
\#r

de Bul , niet langer konnende zee houden , is , eer menDe Bul,

die daarna

Zinkt. ven kon brengen ,
gezonken

, het ander genoemt deEiïex, g^fJf
DeEflex. met achtenvyftig ftukken , in Texel opgebraght. Op gelykewy^^n,

noch een Engelfch fchip genoomen
, weer verlooren en hern° ^jp

De Viceadmiraal Koenders veroverde en braght in 't Texel liet
jen
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den Nagelboom, gemonteert met tweeëntfeftig (tukken, en bemant met 1666.

tweehonderdtvyftig mannen, 't weikin Wrleeden jaar van d'Engelfchen ,

den Nederlanderen was ontnoomen. Ook heeft de Kapitein RutMaximi- boom.*
2'

"

liaan het fchip de Convertine
, gemonteert met twceénvyftig, of, zoo ande- DcCoa'

ren zeggen, vier- ofzesenvyftig flukken, en bemant met honderdtnegentig
vcrUnC,

mannen, onder Kapitein Johan Perce, verovert, 't welk in 't Goereefche gat
werdt opgebraght. Bovendien zyn ten zeiven daage, volgens het getuige-
niile der Nederlandtfche Bevelhebbers , noch twee Engelfche fcheepen
gezonken

:
het eene van 't esquadre der witte vlagge ging 's avondts on-

jrent zes uuren te gronde , en het ander een weinig tydts daarna. Ook
meldt men dat 'er waarfchynlyk noch meer zyn gefneuvelt , daar de Ne-
derlanders geen volkoomen kennis van hadden , en mitsdien met geen
^eekerkeit van konden getuigen. D'Engelfche vloote zich indeezen deer-

)
ken ftaat vindende , en van de Nederlanders geduurig wordende ach-

tervolght
, heeft het Godt , die de dingen der werelt door zyn vvon-

derbaare voorzienigheit beftiert , niet gelieft dat haar verder verderfzou
treffen

, of dat 'er meer fcheepen in de handen der Nederlandercn zou-
den vervallen. Want men zagh 's avondts ontrent zeven uuren zeer Èendife*

ichielyk een dikke mift opkoomen, geduurende de welke de Nederlandt- fchieiykop^

ïehe vloot
, d'Engelfchen noch ontrent vier glaazen naagejaaght hebben- Romende

de, zich eindelyk genoodtzaakt vondt het vervolg te ftaaken. De mift vervol" dec

Werdt zoo zwaar cn dik dat men geen fcheepslengte van zich kon zien ,
E»gci(chen

en de vyanden op 't onzeeker en als by de taft naajaagende , liep men a en '

gevaar van zich zclvcn te verftrooijen en van een te dwaalen : 'twelk
. naar zeemanfehap ongeraaden , ja niet verantwoordelyk was. Ook moft
men met voorzichtigheit de banken en zanden myden , die verre t'zee
van 't Voorlandt leggen : daar daags te vooren d'Engelfche Admiraal
Askue op vaft raakte

, en de Nederlandtfche fcheepen flechts tweeën-
twintig voet waters vonden. Dit gevaar kon men, voort zeilende , we-
gens die zwaare mift niet myden. Dien volgende vondt de Generaal de ^£^1*
Kuiter geraaden met de gewoone feinfehooten de vloot te verzaamelen

,
zyn vloot.'

dle de gantfche nacht met kleen zeil bleef dryven. Dus verre gefchree-
ven hebbende, komt my noch een ander verhaal van 't gevecht, op den
^den dagh voorgevallen, door een geloofwaardig ooghgetuigen inee-

ter handen, 'twelk eenige byzondre omftandigheden vervat, die
, > beweegen 't zelve, hoewel gemenght met zaaken alreedts verhaalt

,

ler in te voegen: op dat zich de waarheitte klaarder vertoone. 'Smor-
ontrent ten acht uuren, dus luidt dat verhaal, hebben V de Neder- vShaai^aa

^
l«ers wéér op d'Engelfchen , die toen in ly van hun waaren , met 'tgcvcchT"

t

?'^uïddyken windt , en goede koelte
,
aangewendt , en ontrent half'd^dagh""

de
Hen ging Vgevecht weerhevigh aan. <De L. Admiraal Bankert voer-

L
"
A? ^e leeuwen en Vriezen , de flinker vleugel van de vloot: de

de r
van Nes en de Viceadmiraal de Liefde zeilden voor aan

4en f
ter vleugel: de L. Admiraal Generaal de Ruiter was in 'tmid-

Ookfj
e
*t
de L. Admiraaien Tromp en Meppelen hadden dy

achterhoede,

zavh
afden d'Engelfchen hunne vloot weer of nieu verdeelt ; en men

esqUa^
eer andre Admiraaien van de blaauwe en witte vlagge in hunne

duiird
ns

' Het eerfte gevecht van dien dagh was zeer zwaar , en

in denl
ntrent ^erd

J

half uur. <Daar raakten wel drie ofvier fcheepen

'ttyelk
n<*t: on^er anderen het fchip de Landtman van Amfterdam

,

7)e r j^
n Sroote fteng in een der voorgaande daagen hadt verkoren.

Admiraal de Ruiter , nevens van Nes en de Liefde , raakten toen

Qqq 3 hl
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1666. in ly van iEngelfche vloote. T>e tweede aanval begoft ontrent-ten twaalf

n lm, uuren op den middagh , en Tromp met Meppelen en Bankert-waar-en toen

te loefwaart van 'svyandts vloot , en was men ontrent een uur met je

fchieten van alle zyden tegens malkanderen eer beide de vlooten elkan-

derenpafteerden. Van Nes raakte met het fchip d'Eendragbt wat tn ly

van de vloot
, dewyl hy voor verfcheide fcheepen moft dragende

houden,

en zyn groote ftengefiagh aan Jiukken werdt gefchooten , zoo dat tyn

marszeils op de maft vielen: waar op hy noch eens wende om zichwa

te redden , maar de vyanden waaren te willig by de zeilen ,
waar ƒ

het van Nes daar weer tegens aanley , en moft beneden hen om loopen-

De L. Admiraal de Ruiter kneep toen zoo dicht by de windt als 'tfflOO'

gelyk was , en zeilde een weinig voor van Nes voor uit. T>En^Vc
'^

n

fmeeten 'tftraks wederom over ftaagh , daar de Ruiter boven #twt>

en zich toen weer voegde by zyn loefwaartfte fcheepen. Van Ne*'Wp'

het toen voor de windt laaten omloopen
, dewyl de Generaal

met een Engelfchen brander , die voor hem voor uit zeilde ,
&00 1l%

quam , dat hy 't gevaar van aangefteeken te worden niet andersm
fontgaan. Toen liep hy dicht in ly van d'Engelfche vloot heetten >

uC

vens eenige andere van 's Landts fcheepen. uJit duurde tot ontrent
te

drie uurennaa den middagh , toen hy nevens d'andre fcheepen, "teA
hem waaren , het hooft weer voor de vierde reize naar de ^fj,
wendde. Toen begoft de windt wat te wakkeren. T>e L.Jdmiraai /
Ruiter was met een goedt getal van \r Landts fcheepen noch te

waart van den vyandt , die zyn vloot altydts dicht in malkander^,

flooten hieldt : en van Nes , met ontrent achtien oftwintig ^^L,
ly, 'twelk aan deeze zyde eenig voordeelgaf Want d?Engelfchen

*

den hun onderfchut , wegens den windt , niet gebruiken , en van$eS J
dezynen, zich van al hun gefchut konnende dienen, gaven hun #0°

jg

als ze laaden en lojfen konden. Zy kneepen dicht by de windt ,

ef}

jg

L. Admiraal de Ruiter quam met zyn byhebbende fcheepen licht ft >

vyandtlyke fcheepen afloopen, en bevocht henmet groote kloekmoeH l
Hier door braghten zy d'Engelfche vloot , diedm van alle kanten^ .

beftreeden, in groote onorde
, en fneeden verfcheide fcheepen van hfl

af: die tot vier toe werden verovert. Een gedeelte van d'En^rL
vloot liep voor de windt , en een gedeelte wende het in de windt: en

y
raakten ze alle op de vlucht. T>e Nederlandtfthe vloot zette ba# f
waartfte fcheepen na, en dees jacht duurde tot dat 'er een dikke mj
niet lang voor 'tondergaan der zon, oprees, zoo dat men genood,

J

werdt van 't jaagen op te houden , en de L. Admiraal de Ru^r A
^.

fein van wenden, op dat de fcheepen niet van eikanderen zotM f^
ken. Hy ley 't toen met 's Landts vloot om de Zuidtooft. Dittwee^,
haal van 't gevecht des vierden daghs werdt hier bygevoeght, <>m %

&c

geomftandigheden klaarder t'aanfchouwen : naar de gewoonte ^fCf
,

Schilders ,
die zomwyle een zelve Hiftorie op tweederley \vyze ^cii

fcheide taafïereelen afmaaien , en in 'teene iet ten toon ftell^
jyen

D'Engd- men in 'tander zoo niet kon zien. Des anderendaaghs , denvy*" efl

tcn^gc-
1
" van Junius, kon men geen meer Engelfchen , zelfs niet van de lte *

a{

zicht der Nederlandtfche fcheepen, zien. Want ze hadden alles bygeZf
15 m

' ze konden om t'ontvlieden , en de naafte havens te bezeilen , &
ook op verfcheide plaatzen, maar meeft binnen Harwitswaater ,

* ^
ingevallen. Dus nam die langduurige bloedige zeeflagh ,

cn
0ot'

volgen der vluchtende vyanden, een einde. De Generaal de R«iter
' jee-
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melende

.
dat men d'overwinnig

, die hy bevochten hadt, nu ingeentwyf- tff*.
«a Kon trekken, dewyl hy de plaats van den flagh , die de vluchtende M**
vyanden hadden veriaaten

, hadt ingehouden , vondt toen gcraaden
, ,

D
fl

e RaitcC

met de vloot in de beraamde rcndevous , de Wielingen, in te vallen: tc^KT
"eer, om dat veele van zyne fcheepen, door 't gevecht van vier daa- ^eren-
Ren, aan maften en ftengen

, zeil en treil, zeer befchaadight waaren
: JE

"

jwar noch byquam dat hy ten aanzien van buskruidt enfeherp^eendagh
anger kon uit houden. Dit befluit werdt te werk geftelt

, en°quam de Komtbin-
£oot noch. dien zeiven dagh binnen de Wielingen , flerk tfeftig oorlog-

n̂

e

gen ,

te

C

?
e

i

n
'
^e§en andere fcheepen zyn ten deelegeduurende 't gevecht,

^ndeelenaa't eindigen van den flagh, in 'tGoerecfche gat, en noch

zo
ln

.

ingekoomen, zommige om hunne pryzenop te brengen,
mmige om dat ze reddeloos waaren gefchooten , zommige om de red-
looze te fleepen: maakende met het fchip van den Korncl van Gent,

J^at, gdyk verhaalt is, voor den flagh , om 't verlies van zyn fokke-
a en boeefprit, was opgezonden) en de vier fcheepen die in den flagh
yn verbrandt

, t'zaamen het getal van vierentaghtig oorlogfcheepen

,

Jt welk getal ook de Neêrlandtfche vloot, toen ze van voor Texel t'zeil

Png. beftondt. Dit was d'uitkomft van den zeeflagh der vier daagen

,

öe felfte die ooit by de Hollanders en hunne bontgenooten op zee werdt
gevochten. Nooit behaalde de vrye Staat grooter overwinning en meer
glorie in eenigen ftrydt. En hadt men te grooter reeden zich daar over
*e verheugen , om dat Vrankryk niets ter werelt hadt bygebraght tot
«et verwerven van die zegen , en dat men d'eere der overwinning met
geen uitheemfchen behoefde tedeelen. Maar al de geenen wien 's Landts DeRuiters

Welvarren ter herten ging verhieven den lof van den L. Admiraal Gene- he^Ec
raai de Ruiter ten heemel toe , zich ten allerhooghften verwonderende dTrJaken,

over zyn voorzichtigheit
, beleidt , en dapperheit. Met groote reeden.

Want hy fchikte de vloot in zulk een orde, dat de vyanden, wat moei- dapperheit.

* dat ze daar toedeeden, nooit konden inbreeken: die ordre meermaa-
le
« veranderende, naar dat de noodt derzynen, ofde kans die hyzaeh

«J

de vyanden afbreuk te doen , zulks vereifchte
; overal het oor in

zen houdende en op de gefteltenifle en toeftandt vanzaaken letten-

nooi? 1
y

,
y S femen daar de z

>
Tnen naar moften wenden enkeeren :

in e
Sek:gentheit verzuimende om tot de vyandtlyke fcheepen

, (hetzy

te k^er Perfoon 5 het zy door anderen) daar hy een open vondt, in

den
en

' daar hy hunne ordre verbrooken zagh
, eenigeafte'fny-

Zyn'
en in dc grondtte fchieten. Inzonderheit was hy vaardig om de

te c\

ea
' die ^oor

»
onvoorzichtigheit

, of overmaatige kloekmoedigheit,

Vertz
^

°i

nder de vyan^en waaren vervallen
,
met groot bewys van on-

tenof ^leit tontzetten: 2.00 dat de Nederlanders byna nergens voch-

roer de^
Wcrc*en ' doord'ordre die ze zaagen, gewaar, dat de Ruiter het

winn in

F
ZaaI<Len in de vloote beftierde , en den wegh opende ter over-

'j ?" Hy was , gelyk hem zommigen noemden , de ziel van

gtoote
1 V tysvl°ot » door wiens vernuft zich al de leden van dat

die de
lCnaam bewoogen en vochten. Hy was , zeideiemant, de handt

De vya
%j^ fl°e& m '*grof muzyk van zoo veel duizenden kartouwen.

te
fteeke

lladden groote weer gedaan om zyn fchip met branders aan

den nleen
:

Sel°vende, dat, indien ze dat voorzichtig Oppcrhooft kon-

% Wiftj
w°rden

, zy met de reft goedt doen zouden hebben : maar

Vcrgaan
1Ctdie brandcrs telkens tontleggen, of ze vruchteloos te doen Trom

* De L. Admiraal Kornelis Tromp werdt ook , weegens zyne o»vcr-

0n
jzaaghcheir.
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1 666. onvcrfchrooke manhaftigheit , 2cer geroemt. Dat inloopen in 'tdikfte

van de vyandcn , en 't veranderen van fchip , reis op reis , met nieuwe

ftoutheit , zich in 't gevaar ftortende , maakte zulk een fchrik onder de

vyanden, dat veelen de fcheepen , daar ze zyn vlagh zaagen vliegen»

niet aan boordt dorften koomen , maar , zoo veel hun moogelyk was

,

daar van afweeken : ook zeit men , dat eenige , zyn vlag telkens op andre

fcheepen ziende
, vraaghden, of'er dan vyf of zes Trompen in de T)^'

fihe vloot waaren? D'andere L. Admiraalen , Viceadmiraalen ,
Schou-

tenbynacht , en verdre Bevelhebbers,en de meefte Kapiteinen,te veel om re

Hct cf
noemen, hadden ook hun deel in den lof der dapperheit, en den prys

der doodai der zeegen , die nochtans den overwinteren op veel bloedts ftondt.
Be-

engequet- halven den L. Admiraal Evertszoon , en den Viceadmiraal van der

Ncdcrlandt-
Hulft

'
lieten hier 't leven de Schoutbynacht Stachhouwer ,

dc^fcl
'

fchcTloot. ncn Ottho van Treslong , Pieter Salomonszoon , Pieter Janszoon Uiten-

hout, Wouter Wyngaardt, Adriaan Houttuin
, SimonBlok, en ontrent

achthonderdt matroozen of foldaaten. Het getal der gequetllen was on-

trent elfhonderdt en vyftig, en onder de zelve Kapitein Kornelis V*"

a^deTyï
to1

'
die daarna te Hoorn overleedt. Aan de zyde der EngelfcbcD

der E„gei- het verlies ongelyk grooter. 'T getal der dooden houdt men dat ontre"

Weetal
vyf" of zescluizcnd menfehen beliep, en daar onder de Viceadmiraa

,e

der dooden. Willem Barkley , en ChriftofFel Mings , met verfcheideKapiteinen, ^
'

ker naamen my onbekent zyn. Mings door de ftrot eefchooten
,

moedt niet vallen , ftondt wel een half uure op het achterfchip i

datdende zyn keel, om 't bloedt te ftelpen , met zyn vingeren toe, t°£
.

een tweede fchoot door den hals ging en hem 't leven nam.
"

fchen zeiden, dat ze, behalven'tvolk dat op hunne verbrande , i
en genoome fcheepen gebleeven was, op de reft van hunne vloote"

0
.

bevonden vyfhonderdteenentwintig dooden , en twaalfhonderd^
1

£
^evangc- gequetften. Ontrent drie duizendt Engelfche gevangenen , ten

de veroverde fcheepen gelicht , ten deele uit de gezonke fcheepeJ1
|,

koomen, of uit zee geberght, werden in 's Landts havenen opgebfa&
'

scheepen
^e Nederlandtfche Bevelhebbers der vloote betuigden dat d'Eng^

'

gezonken dryentwintig oorlogfcheepen hadden verloeren
, waar van zeve<

of^and. fcheepen waaien verbrandt , in de grondt gefchooten , of gezonken-
*

slepen
^nder de zelve Jiet fchm van Askue, de Royale Prins, de Bul..«

fl£
inHoilandt Smt Paul van Zeclandt

: zes andere fcheepen zyn in Hollandt
opgebragc. braght: de Swiftfure, de Getrouwe Georg

P
de Zevenwolden , *4

Convertine in 't Goereefche gat : en de EfTèx, met de Nagelboom
&

Texel. Deeze opgebraghte fcheepen
, met d'Engelfche gevang** ,

jg

d^cr
PwT Waar°n

?ldlt?
aaf en levendige bewysteekenen van doverwinning^,"

«ing der
men in Engelandt noch poogde in twyffcl te trekken

;
ja men g

a' u

^
Nederian- voor zelfs in openbaaren druk , dat de Nederlandtfche vloot

twyffcl te
zec hadt geruimt, en roemde over d'overwinning. Ook werden

'tfere
de" 10 dC

I
n dankzcggi"gen gedaan

, en vreugdevuuren *a<Ldt
LondeT £en

;
en andcre rekenen van vreugde getoont , als of men d^'

1
'

fC

vreughde- hadde genade
,

tot geen kleene verwondering der oeenen die i* #
EST'" tot nader kenn

!

s van de waare gefchaapentheit der zaaken
Doch men Want men zagh gantfeh geen blyk van overwinning , daar ^

geenb^ken
een eenig fclliP van de ^derlandtfche vloot opgebraght ,

en jc

van voor- zeer weinig gevangenen ; want het meefte volk van de vier *#DLüt,
ipoedt, fcheepen van Treslong, Blok, Pieter Salomonszoon , en Vitc* &c

waaren door de Nederlanders zelfs geberght. Ook werden, behw^
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vier gecnandre fcheepcnin de Nederlandtfche vloot eemift: daard'En- 1666.

tvdtÏZ ? d
CtT iCS van on&elyk meer fcheepen* hunne gedrukte

SSên d- J 1 TT Daar by <l
uam 'tgetuigcnis van 2oo veel Geijk*.

ït hïnn^£ 7iCht dCr E"g^e vloot op den PinxtermaandaghK?an

"

"™Z?MTn h
^

de" gCZien
'
en 'topkoomcn der dikke mift, cïie

noghgetuigcn van d'Engelfche nederlaage, 'tgeen ookdoor Cen Fianfch verhaal
, by hen, of met hunne kennis , in flich£*

d'Enif
Werelt werdt bckent gemaakt. Eenige meenen dat

volk i
1Cn

'

U1C rCeden Van ftaar
' om 'verlies t'ontveinzen, en hun boots-

te?
m° e<

7 te
4
§even '

2ichd'overwinning aanmaatigden : Maar anderen

Har
n

'
* deerfte vrcughdevuuren op een valfche tyding , dooreenen

- vy UIt Harwits gcbraght, te Londen waaren aaneefteeken, en dat
n daarna, irJr~: 1 1 1 . j 1 -

hadt van dat voorbaarig
mpn a

g^iugnc, re j_onaen waarei

beto i

t0t betCr kennis gekoomen
,
berou

over°^
Vail

ydt ĉnaP : doch echter geraaden vondt dat gerucht der

tem
Wmmn

^ tC ^vcn
'
en ^e gemeente met die waan van voorfpoedt

mompen. De Heeren Staaten Generaal , door 't opbrengen van den Ad-
ttaalAskue, en verfcheide brieven , verzeekert van d'uitkomft des ge-

Vechts
, fchreevcn den vyftienden van Junius aan den Generaal de Rui-

er
>
dat ze met zonderlinge aangenaamheit , uit verfcheide brieven , mits- Schry vCQ

gaaders de verdre ingekoomene advyzen en rapporten , vernoomen hadden JJq^"
"Jtgoedt beleidt , de kloekmoedigheit , wakkerheit , wysheit en dapperheit , raai aan de
die hy,onder Godtsgenadige zegen,hadtgebruikt in V beftier van VLandt's

Ruiter-

vloote , en het befiryden van denvyandt, met en benevens de gelukkige
en goede fiicceffen van dien , waar voor de goede Godt moft gepreezen
zyu. Daar noch byvoegende, dat 's Landts vloote , ofeen goedtoedeel- Men hadt
te van dien buitengaats zoude blyven en in zee gehouden worden by
aldien zulks eenighzinsmoogelyk en doenlyk zoude moogen zyn. MenSS^
hadt gaarne gezien dat hy

, zoo veel voordeels hebbende bevochten 2" wa"
en minften vierentwintig uuren naa den flagh waar in zee gebleven'

8KS1 blyk van yne volkoomene overwinning. Maathy2ci' lyn^
te maaL t 'j 1 * j™ ™™&frk zm ^ecfi die bravade woordt -

dat ht 11 r
m dereddeloosheit der /cheepen

: tendeele, om
^\ZTf ^VeTttTmTtte

>
^nzonderheit bmkruidt

, ontbrak

Pen l\\

rondth°udt, ftaande en loopende wandt, was in veele fcheel

liet ^
lee" wat gcklutften geknoopt, en voor deleusgewanght; zoo dat

de ge

et decrfte harde windt van boven zou neer gevallen hebben: en

Hoofy
1

^"0 KaPiteinen hadden geen halven dagh kruidt, en by eenige

°okw 1

rCn WaS Van ,tnunneaan de zelve al een deel verftrekt.

gen a^
as ny voor den ontfang van den gemelden brief ai in de Wielin-

naa'
t
"^koomen: en zyn redenen gaven genoegen. Den tweeden dagh

de
Huite

keeren van 's Landts vloot werdt de L. Admiraal Generaal
tf/J,

or
.

dc

den
, c]a

r Van de Heeren Staaten van Zeelandt te Middelburg ontboo- burgom-"

bcl
ei'dt e j y mCt ?roote blydtfchap, en betoog van genoegen over zyn b°oden -

Viceac[^
n daPperheit, nevens d'Admiraalen van Nes en Meppelen, den s^tcnva»

niaaltyj
'raal üankert, en den SchoutbynachtKornelisEvertszoon , ter 2«iandt ter

Z°°n
> de u

rdt onthaalc
- Hy vondt daar ook den L. Admiraal Jan Everts- on'S.

e ?eeren Gedeputeerden en Gevolmachtigden van hunne Hoog. Dc Raadt-

u
em

naar

'

CnRaadtPenflonaris Jonan dc Wit
'
die naa de maaltydt ««EroS^

«elpen a s Landts vloot in de Wielingen zeilde, om op alles ordre te mct hem

IX Jf ?' Daar vondt men elk op 't meeft beezig ,
om ftengen , reen ÏJ^J

06 ' Rrr en vloot."
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1666.cn maften te rechten, of te wangen , naar eifch van zaaken ,

lekken te

Hoppen , zeilen aan te flaan , en alles klaar te maaken , om weer lpoe-

ddc
W
na

cli£ zcc te kiczen - Hier liee^ de Raadtpenfionaris ,
geduurendezyn ver-

naauiccurig blyf in de vloot, zeer naaukeurig onderzocht hoe 'tzich alles van dag i

°"n verhaal'
tot dagh in 't gevecht hadt toegedraagen , daar over hoorende en

°""J

,r-

vanïn*
3

vraagende de Bevelhebbers der vloote. Uit hunne vertellingen (lelde ny

^ÉeAit
ecn vernaa^ t van den flagh , 'twelk daarna ter vergaadering van

Hoog. Moog. werdt geieezen, en op hunne ordre in druk gegev'en
j

?*• om aan alle de werelt hunne overwinning te doen blyken. Dit verlia

^
houdt men dat met oordeel en naar waarheit isgeftelt. Ookhebikmy 1

't vertellen van dien flagh daar meeft van gedient : daar byvoegende
eei

ge verdere omftandigheden uit de brieven en daghregifters van den

neraal de Ruiter, den Viceadmiraal de Liefde, den Kapitein RutMaX
*

miliaan, en andere vernaaien , te dier tydt gefchreeven: geen vlyt lpa

rende om de waarheit daarze fchuilt uit te vorfchen , en daar ze zlC

De Ruiter voordoet ten toon te ftellen. Daarna ontfing de Generaal de Ruiter va

"eïiSkwc"
alle kanten gelukwenfchingen over den zeegen : daar hier, hoe wel *

fchingen hem laater ter handt quaamen, iet van te melden ftaat. De Heer K°

begroet.
raacjt van Beuningen , te dier tydt Gezant der vereenigde Nederlaj1

^
by den Koning van Vrankryk , fchreef hem een brief van den

den zin

,

Edele geftrenge Heer

,

d^Am™ Ed. Geftr. fchryven van 'den tienden dezer maandt is

bafladeur behoorlyker tydt wel ter handt gekoomen. ^De Koning , en deHeeren
yfc

ntngena'an ^ynen Raadt , aan de welke ik den inhoudt heb bekent gemaakt , ^
bemgezon- ben gaarne daar uit verftaan de cordate refolutie , met de weW ^

Ed. Geftr. toenmaals des vyandts groote vloote zocht ?ontmoete* ' ^
hebben federt met zonderlinge vreughde verftaan de voortreffer}'1

glorieryke overwinninge , welke Vw Ed. Geftr. door zyn wys bele1

A

n

heroique dapperheït , onder Godts zeegen
,

op haar bevochten $y
t_Aüe de herten zyn hier met die blydtfchap gevat , en alle monde* .

van Vw Ed. Geftr. lof. Onze reputatie ter zee ü niet alleen tffftL
maar blinkt inde oogen van de vrienden van den Staat met meerM
dan ooit voor deezen. De hoogmoedt van onze vyanden is

verdeed

dight, en de wegh gebaant om met veel goede hoope den oorlogh te*

c

t

volgen, oft met veel geruftheit de vreedete konnen maaken. G°^!l
a0Vw Ed. Geftr. gebruikt als een voornaam werktuig om aldit 3

oe
cfie

ons vader'landt toe te brengen. Hy bewaare hem verder ,
en &e

è>

jê
hem in alle zyne actiën , na dat hy hem metglorie gekroont heeft:

tö J
ê

aüergrootfte , gewichtighfte en hachelykfte , welke de Oceaan ijf
. Je

eeuwen heeftgezien. Vw Ed. Geftr. kan niet twyffelen , °f" ar bj

gemeene wenfeh van alle de goede liefhebbers van den Staat ,

0a
-

flf)if
doetmyjuftiüe indien hy zal willen gelooven dat ze opmyntongejj icCl

herte verzelt gaat met een eftimeen affectie fzynwaarts ,
we* t

et^
fingulier is. Men ü hier bezich, zoo wel als in 't vaderlandt , \ ^
les by te brengen om deeze victorie te vervolgen , en zyn tot

jte ^
tie ordres na Bel Ijle en naa Roebelle afgezonden , aan den

^

0l

Hartog van Beaufort , om met zyn vloote in 't Kanaal te ko°0
e

fcef

met die van haare Hoog. Moog. te conjungeren... Ik fipjSj^ $
over meer particulierlyk aan den Heer Raadtpenjionaaris de W ' jg#
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he

H

n
Wc/ken Vw Ed

'
GeJir ' aUes zalverftaan, en blyve met al myn 1666.

Edele geftrengc Heer

,

Landwaarts ont-
Uw Ed. Gejlr. zeer ootmoedige en ten hooghften

£klu
ma'"e genegene dtenaaar

C. VAN BEUNINGEN.

t

Van den Ridder Terion
, Ambafladeur des Konings van Vrankryk

«1 tweeden, werdt hem de volgende brief, in 'tFranfch gefchreeven,
gronden. h 5

Myn Heer

,

KSllwaar y

tdat ik ook d'eere niet gehadt hadde van byUw Excellen- Briefvanw bekent te zyn geweeft , en indien ik niet nevens de zelve in de lefte ^,^
d

>

dcr

vlogen van 'Denemarken gebruikt waare geweeft , ik zoude echter Ambaiïa-
niet naalaaten

, naa de viclorie die Vw Excellentie nu vcrfch opdEn-
é eljchen heeft behaalt , haar te betuigen , dat nooit iemant de maniere , om ryk in
zich met glorie onfterffelyk te ?naakeu by de naahomelingen , betergewee- *™

n

c

^
cn

\

te» heeft , dan Uwe Excellentie dat nu heeft in 't werk geftelt door die ter, over dé
kjle aElie , in de welke de zelve buiten twyjfel groot gevaar van 't le-

vcrkrt*geue

Yn heeft geloopen. Maar gelyk de goede party 1)w Excellentie ten
zccsen *

"°oghften van nooden heeft , en dat de heemelzich daar ongetivyjfelt van
dienen wil, omd'altegroote fierheit der vyanden ter neder te vellen

, zoo
ü 't ook te hoopen , dat Godt , die daar om hoogh ü , Uw perfoon noch lang
zalfpaaren. Ten minflen kan ikVw Excellentie verzeekeren dat ik haare
gezondtheit in 'tgezelfchap van den Heere Tsbrandts dtkwils gedacht
tig ben, en dat

, indien 't naa onzer beider' wenfch uitv'tele , diegewaan-
de meefters van de zee wel haaft , door het vigonreus vervolg van Vw
Excellentie, daar toe zouden worden gebraght , dat ze den wegh van
tverdragh, 3

1 welk zy , hoewel het zulke redelyke voorwaarde behels-
«e, hebben verworpen, zelfs zouden zoeken. •

*k ben volkoomentlyk

Myn Heer,

*i1tu£n Vwer Excellenties

Zeer ootmoedige en zeergehoorzaame dienaar

De Ridder van TERLON.

tyks^
^aur ^ts van Nafïau, Stadthouder van Kleef

, betuigde insge- Hetfchry-

n jn
?et een heufchen brief het genoegen dat hy fchiep over d'overwin- p^s^

Verd
^ ^en Admiraal Generaal bevochten , hem daar óver geluk en rits ten ge-

de j^!
1 *eegen toewenfehende ,

op dat de vyandt tot een billyke vree- Jyk«» einde.

HCe
°^ u worden gebraght , en d'algemeene rufte bevordert. Maar de

konlt
en

,^taaten Generaal , weetende dat alle zeegen voor al van Godt Aigemec-

de pr

' be(1°oten een algemeenen dank- en bededagh over al de vereenig- ££ ĥ

c*

Van T°
Vl

.

ncien uit te fchryven , en daar toe te (tellen den dertighften overden
'

vi<a0r
ïmus om ten zeiven daage Godt te danken over de verkreegene

jïgjjg;

Wvde

C

ï
CgCns d

'

Engclfche vloot , en te bidden om verderen zeegen. gdfchen,

over d
cveeIende ten zeiven daage alomme reekenen van blydtfchap "jjBeichiw-

ae gemelde viclorie te toonen , met het luiden van klokken , bran-
tn '

Rrr z den
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1666. den van vuuren, ook 'tloflèn van 'tgefchut , daar men zulks gewoon

'AittjetM was te doen. In d'uitfchryving werdt gezeit, dat het Godt uit zyne on*

XLn - Z7
' eïndelyke genade en bermhertigheit belieft hadt den Staat te zeegenen,

en te kroonen met victorie tegens dEngelfche vloot

e

, ook haar voornee-

men te krenken , en de zelve met groot verlies te rugge te laaten keeren.

Men houdt Daarnaa heeft men ten gemeldendaage in alle kerken, met grootentoe-

enbede-
" loop van menfehen, Godt met blydtfchap gedankt voor de verkreegene

dagh. overwinning , en gebeden dat de goddelyke Majefteit de waapenen van

den Staat verder geliefde te zegenen. Dit gefchiedde ook in alle de ker-

ken of vergaderplaatzen der verfchcide gezintheeden , die buiten d'open
'

Dcs avonds baare kerken vryheit van godtsdienft genieten. Des avondts heeft men

«^c«tv«
alommc mct llct branden van piktonnen, aanfteeken van vuurwerken

,

dWrwin- loücn van 'tgefchut, luiden van klokken, en al wat tot betooning

v

an

nin
S- blydtfchap kan dienen , in fteeden en dorpen , geviert. De Heeren Sta-

ten lieten ook piktonnen aanbieden aan alle de Gezanten en Bewin^"

luiden van uitheemfche Moogentheeden , die ten dien tyde zich in^
'Aitzam* Haage onthielden. Deeze werden niet alleen van d'AmbaiTadeurs

va°

Vrankryk en Spanje, maar ook van de Refidenten van den Keifer»
vajj

de Koningen van Zweeden , Poolen , en Portugaal , van den Keurv°rl

Paltsgraaf , van de Vorften van Brunswyk , en van de Hanzefteden, aange
'

noomen, hun derhalven toegezonden , en op den zeiven avondt ??
fl

'

l fd h gefteeken - De Dichters
, van oudts gewoon den lof der naafflhafttë

terVrcn
60
Helden te trompetten, en, met kracht van taal, de prikkelen van g

lor>

van de Rui- in de gemoederen te zaaijen, lieten zich ter zeiver tydt alomme #

vreughde hooren, ter eeren van 'sLandts grootften Admiraal: DeVe

ef

maarde Van den Vondel, die onder de Hollandtfche Dichterend^
2

eeuwe uitftak , gelyk de Heer de Ruiter onder de grootfte ZcehelojL'

fchreef toen een Lierdicht , met den tytel van Zeetriomfder vryeHe<*

landen, en noch een Zegezang, die zyn groote daaden , beleidt eflflL$
haftigheit, in zuiver Duitfch mèt een hoogen toon uitbromde. ^

Zyn godt- volghde hem d'eere van zelf. Doch zyne zeedigheit hadt geen ^SS Sen in dien menfehclyken lof, en hy verftondt dat men Gode ,

'er iet goedts verricht was ten dienft van 't vaderlandr
, alleen d'eerc m°

el

u5£& f
VCn

'
Den gevangen Admiraal Askue hadt men ondertuflehen

,

gebraght.
daagen voor t vieren over d'overwinning

, naar 't flot van Loeveftein
$-

• Barkiey, braght
,
om daar bewaart te worden. Het lyk van den Ridder en

][

LI ' ceadmiraal Barklay was doorM der Heeren Staaten gebalfemt,^
zet in een der kapellen van de groote kerk in den Haage. Dit lieten

nu

ne Hoog. Moog. door een brief aan den Koning van Grootbrittanje
vV

,

£

ten, en fielden 'taan zyn Majefteit, of men 't lichaam naar Engela\
zoude overvoeren

, of in den Haage begraven. Doch de Koning v°/
fS

goedt dat men 'tzou overvoeren, en by zyn voorouderen in 2ynV
dig-

graf ter aarde brengen : de Staaten pryzende over hunne edelm°
e<T

c ,

heit ontrent dit lyk, en ^aanbieding van het over te leveren

,

EngVandc
Dies werdt het d

,

oor cen galjoot
, met een paspoort des Koning5 v

n
gevom. zien, naar Engelandt gebraght. De L. Admiraal Kornelis ^etiS

r &
vanKomc werdt den vyfden van te Middelburg met groote ly^'Ln.
ïisEverts- graven , en den Viceadmiraal Van der Huift braght men t'Amlter

helli

van°

n

der

n met geen minder bewys van eere
, in d'oudekerk ter aarde : &f

'

Huift. een grafftede van marmerfteen, met zyn beeltenis , ter gedacn

r

c
*

^

vanzynheldendaaden, tenkoftevan 't gemeen, werdt opgereed- ,^
graffchrift

, door den Poëet Van den Vondel gedicht, met g
oUC,

fCfen



r
L

' ADMIRAAL DE RUITER. Soi

woorden :

rtet°e e
!
n
&ehouwetl -

begreep zyn lof in dccze weinig 1666.

bZSTij
H
/

U
,

L
,
ST

/
defchrik der Bri^é zeeba^>

^e groote Zeeraadt kroont dien daPPren landtsbefihermer.

broeder Knrtrr Jan EvertS20°n heeft, naa 't fneuvelen van zyn Aanbieding

dienTk* r 1
.?
vertszo°*

>
den Heeren Staaten van Zcclandt zyncn envToekÖ ^tfS ^V^00^ =

eggende in zyn verzak- L^aal
2WJ a

.% wtcrfle begeer 'tg was , als L. Admiraal van die J^Everts-

dezmT'
mdee

,

zen
,

tydt het vaderlandt weêr te dienen, en wenfchen™™^.
vpJÏ» ,

den befte™den tydt daar toe gekoomen zynde , voor het™*™***tmeene befte te moogen opofferen, gelyk zyn vader, vier vanzynbroe- £2,7
(theü

em Vm
\
ZJn zoonm

•
alle het SM hadden gehadt

, in ver-

eerrt
Zee&evechten f?g™s devyanden van den Staat, oP het bedde van

e te moogen
fterven. De Heeren Staaten van Zeelandt

, overweegende ^emi

ken ïT
10 Zyn bec

ï
uaamneit:

'
zyn ^nge ervaarenheit

,
grondige 311.

k\ 1
ln

,

zaaken van 't oorlog te water, zyngoedt beleidt en bcweeze
* oekmoedigheit in veele vermaarde zeeflaagen

, zelfs in 't ongelukkig
gevecht van 't verleden jaar , volgens het eenpaarig getuigeniiïevan alle

r
e Hooftofficieren van 's Landts vloot , die daar tegenwoordig waaren

,

«ebben geoordeelt dat de Staat van zoodaanige Bevelhebbers in deeze Zynver-
tydts gelegentheit goede dienften zou konnen ontfangen

, en dienvol- 2ock wcrd c

gens goedrgevonden
, dathy zyn ampt van L. Admiraal van Zeelandtin è^hThJf*

daanftaande tocht van 's Landts vloote en voortaan zou gaan bekleeden ftelt in '
c

~

Dit befluit werdt ter vergaadering der Heeren Staaten Generaal belc
L

' £
d

,

mi-

gemaakt, en van hunne Ifoog. ïïoog. toegeftem, Tcr^ifi-g?
ben hunne Hoog. Moog.

,
op het aanhouden van den Raadtpenfionaris

landt'

de Wit, ordre geftelt om drie tonnen goudts op te brengen, tot betaa-

gg van de premien of loongelden
, weegens de fcheepen van d'Engel-

feTeh^
n, Verbmndt Cn indC gr°ndt booten: op datmen

Plicht SKS^ mat
i
00Z

ïï.J
t

f
mee

,

r Zoude aanmoedigen tot hunnen

°maE met
a
0"geloo^ykefpoedt

,
byna dagh en nacht gearbeidt

vl^c"

CoW 1

Q

A
MlT Z Waar

c
tC maaken

'
Et,^ke Gedeputeerden enCÏWï dC

/
He

,
Cren Staaten dreeven twerkmet ernft aan

Hen v n
RaadtPenflonaris Johan de Wit , die met geen gemee-

temaakcn
>

weer
yVer alles behartigde en bezorghde wat dienen kon, om de vloot

fpoeit

m
iJ

ee te brengen '
In de Maas en »n Texel werdt niet min ge-

Maaken
arbdde niCt aUeen °m de befchaadigde fcheepen gereedt te Entc v

We maar ook om dc vloot te yerfterken met verfcheide nieu- fterken.*"'

noch ni?
en

'
diC ten tyde t0en de vloot in 'tbegin van Junius uitliep

^deeld* j
aardiS waaren : ook met eenige nieuwe branders: want men

de
ï(U it

C
,

at 2e van grooten dienft waaren, en men hadt de Generaal

^teerd
en 2eggen »

Ik zie ze niet geerne aankomen. De Ge-
de

^aak
Cn Gevo lmaghtigden

(

der Heeren Staaten Generaal over
COmfi%

Cri Van de v^00t
» waaren den derden van Julius met de Ge-

^tU(
^ie y

C der Admirahtcitcn vergadert
, daar ze de volgende In-

°VerIee^°?
r den L ' Admiraal Generaal de Ruiter beraamden , en hem

2)eSen -

Ye* S^at
epU
r

erden Cnde Ge^lmaghtigden van de Hoog. Moog. Hee- JSJj*
en Generaal der vereenïghde Nederlanden tot de expeditie en l. Admiraal

de Ruiter.Rrr 3 over



5oi HET LEVEN VAN DEN
1666'. over het employ van 's Landts vloote , hebben , tiaa voorgaande ryfj

deliberatie , en ingenoómen advys van den L. Admiraal de Ruiter
,

#

Generaal van de zelve vloote , mitsgaaders van de Gedeputeerden ut

de Kollegten ter Admlraaliteit , alhier aanweezende ,
goedtgevonden

cn gercjölveert , dat de voorfchreeve vloote zoo haaft die voor gaa

by den af/deren zal wezen verzaamelt , en in esquadres naar beho -

ren verdeelt , weder en windt dienende , haar koers zal Jlellen
naar

's vyandts vloote. En zal tot narichtinge van den voornoemde L-"j'
raai dienen , dat men geerne zoude zien dat de voorfchreeve 'svyand

vloote op 't onvoorzienft , en noch in 't ongereede weezende ,
Zp s *

plaatze daar de jonghfte advyzen mede gebraght hebben dat de &
was leggende*, wierde overvallen , en dat met alle promptitude en doe

lyke Jnelheit. Zonder dat nochtans hy L, Admiraal hier mede aan t

^
prccizelyk werdt gebonden ; maar dat aan zyne volkomene vtyb^f.

difpofitie werdt gelaten , om naar occurrentte en gelegentheit van ty»

en zaaken, op ontfangcn of noch te ontfangene kondtjchappen ,
ookn^

beloop van weder en windt ,
zoodanigh met 's Landts vloote te ageren »

.

hy tot meefte afbreuk van den vyandt zal bevinden te behooren- Ejf*

hy, tot uitvoeringe van zyne geformeerde de'ffeynen, zich moogen »ten

van de Landmilitie ,
op en by de vloote weezende. j

*De voornoemde L. Admiraal
'

's vyandts kujlegenadertwezende ,

&

daar van by miffive in aller diligent'te advys geven aan den Gowver#

van Galais , met verzoek om daar van verdere notificatie te geve*1 &

den Konink zyn weefter , en voorts zulks en daar 't zelve hem
y ^

van wegen zyne Majefteit zoude moogen wezen geordonneert : gev*

ook, naar gelegentheit , dezelve advertentie zalgeevenaan deGo&

neurs van^Duinkerken , Grevelinge en Bologne. ^
' En in cos hem van de aankomfte van de Franfche vloote , onder d J1

Hertog van Beaufort, eenige kondtfchap moghte toekoomen, met ff

t

rentte om zich daar mede te kannen conjungeren , zal hy de zette 1
'

juntfie door alle betaamelyke wegen en middelen trachten tefac'S®
'

zonder nochtans daar mede eenighzints te dilayeren
, veel min t*

^

hinderen , het principale dejfein en ooghmerk hier boven geexprefl
e}V

En nopende de ordre en forme , byfucces van zoodaanige conjuncte tf
l

v

ferveeren , zal hy L. Admiraal zich reguleeren naar 't voorjchr
lr

d'inftruclie , hem dienthalven den tweeden der voorleden maandt w>

ven en ter handen geftelt. Gedaan in \r Landts fchip de zeven *

vintien, leggende ten anker voor T>ieshoeke , den ijuly 1666.

T. GERLACIUS. *
f

Ter ordonnantie van de welgemelte Heeren Gedeputeera

Gevolmaghtigden. ^
G. BO^ ]

.

•SLandts Des anderendaaghs , den vierden van Julius, 2ynde den neg
^efle-

viomioopt j daghnaa 'tinvallenvan 's Landts vloot, liep de L. Adrnira^ eti

raai de Ruiter met ontrent negenenvyftig fc-hecpen van oorlog ^ 0p

brander in zee ,
en bevondt zieh eer twee daagen ten einde ^Pj^fl'

Schoonevelt , fterk vyfentfeventigfeheepen en fregatten, enzeve ^
Tociegom ders. Maar binnen weinig daagen wies de vloot noch merkd

^cjl0n-
d Engei- Men meende , dus vrocgh in zee gekoomen ,

d'Engelfchen ,
die n jen

vemffchen. gereedt waaren , voor te koomen cn te verraiïchen , de Rivier van ^ 0p



L- ADMIRAAL DE RUITER. yo}

vUÏaITa" '

f"
ookhim

^a Harwits te ioopen, om te zien of men de 1666.

Ruiter £Z 7 aamre
,

ff
f
n en vervallen. Doch toen de Generaal de

en me; ,fl?
Van Julius

-
den Krygsraadt op zynfchip by een riep,

RMere
e

,

L
„°r" fpr

J

ak
',
dic m€li

'
meellde dat s Landts vloot inde

ftük zot
Z°Uden brenScn -

werdt men haalt gewaar dat dit

overieren
^"'' T5

,*
1'8 men 2ich in den HaaSe inbecldde

- Naa «*l G<tó

A^ïïS^JTf^^^ d7«d-eemen™^
d^r mJ a , ,

0t
'
of flechts een groot fchip in te brengen: die Riviere van

aar meeit bedreeven waaren, hadden die kuften niet dan mefboeijers ,
Londenbe~

anf
J°0tS

;J °i

f diV^k kieen vaartuig, bevaaren. Men mocft dan op
drCVCH -

anctcre middelen denken. Ter zelve tydt ftelde de Generaal de Ruiter , bymamere van voorraadt, den Schoutbynacht Zweers tot Viceadmiraal,
kapitein van der Zaan tot Schoutbynacht over de fcheepen van d'Ad-

ove T Amfterdam
'
en Kapitein Govert t'Hoen tot Schoutbynacht

'tn 1 j
heePen van 'tNoorderquartier. Dit gefchiedde ter zaake van

overlyden van den Viceadmiraal van der Huift , en den Schoutbynacht
aciouvver. Daarna, onder zeil gaande , kon men door regenwindt met De vloot
vloot in vier daagen niet verder koomen dan tuffchen Ooftende en wordt door

Nieuwpoort
: toen werdt de windt wel goedt

, maar de ftilte belette ft5««on-
Qen voortgangk, daar weer tegenwindt en ongeftaadig onftuimig weder Reft

,

adis
op volgde

: invoegen dat zich de vloot eerft den dertienden van Julius , ^houden."
oen negenden dagh naa 't uitloopen , ontrent het Konings Diep , en in
ftaat vondt om iet aan te vangen. De Generaal de Ruiter hadt onder-
tufichen kondtfehap bekoomen , dat 'er niet een fchip in Duins lagh •

en d'Engelfchen hadden tydt , door 't langzaam aannaderen der Neder*
landtfche vloot om zich tegens een fchielyken overval te verzeekeren"
en op al es goede ordre te (tellen. Men hadt ook in den zin in Enge-' Toe,egolh
landt te landen

,
waar toe zich zes- of zevenduizendt foldaaten in flui- r

m
,r

cn,ge

ten by de vloot onthielden met de Kornellen Willem Jofeph van Gent
,Van

v
Ittf™ >

d
f
L - K°™el Kafiopyn, en den SergeantMa> Ianden '

TLlt,

h°P\

^

ZcckcrE
/gds^.te Rotterdam woonackig, Samuelavengenoemt meende zich ontrent het Noordtvoorlandt aan landt f

lsn

T„'
^

begeven, op hoope van aldaar vrienden te vinden, doorweKute^Cdï^^^T ? fta"dt °nder 'C volk worden verwek Z =£,
voor Z c

S LandtS Wl0
°ï

beqUaame g^ntheit te geven om ietL'edrs

Clr
ST '5

vern
5
hten

-
Doch vondt, met de vloot voor de^

rT
\°na

n Sek°0n?
en

'
dc* ™f*°J? ondoenlyk. De Vicead- 'Se,

Ever»-
Cn Bankert

'
en de Schoutenbynacht van Nes en Bank«<en

^rtiend?
11

' Tr^ oorlogfcheepen en zes galjoots, den SSSS"
*ien K ?

Van Ju
'

Generaal de Ruiter gezonden om te
de g^g™c-

vv^rts
°^ C m '

Z Konings DieP g^egen was. Deeze zeilden zoo diep op- 'sK™Ls

t0Mn s

ri

1 Zy Colchefter Noordtwefttenweften van zich hadden, en 0^^^-
alle de n R

lnZel
r
Vande middelgronden quaamen. Daar bevonden ze «ffwc-

de midd l

alle de tonnen opgenoomen , en dat in de plaats van d«vaate«,

^aatenb
ndt een kirs lagh

'
die

'
hen ziende naderen> zeil maakte,

geert j°ven laagen daar noch vyftien fregatten op de wacht geren-

» ^fcti]\-
°^ ° e^anderen met kanonfehooten , en hunne groote

'^andt^
Ul

i

de gyC te laatcn vallen, toefeinden ; waar op by die van
tCn ter^ Sclyke g°ede ordre werdt geantwoordt. Ook zyn die fregat-

^nbor
0

^
Wcftwaart °Pgeweeken naar hun gros , leggende voor

kalven df'
ltcrkvyftig gr°ote oorlogfcheepen en zeftien branders , bc-

e voorzcide vyftien fcheepen, maakende te zaamen 't getal van



5-04 HET LEVEN VANDEN
1666. vyfentfeftig fcheepcn. De Heer de Ruiter dit verflagh verftaan hebben-

oordcdc d"
^c '

vonc*cme!: zvn Krygsraadt geraaden den toelegh van daar het landen

hndiïzon- ^ ftaaken : nadien *s Landts vloote
, dieper in zeilende ,

gevaar zoude

doeniy'k tc loopen van door de gemelde branders geruineert te worden : devvyl de

zya
' vloot, om de weinig ruimte , dicht op malkanderen zou moeten leggen »

en daarom de branders , indien menze op haar afzondt , niet zou konnen

wyken : te meer , devvyl de Nederlanders daar alle onbekent waaren

,

en onverzien van bequaame Lootzen : en dat d'Engelfchen daarentegen

op hun eigen Aroom laagen, alle de diepten en ondiepten in 'tvaarvvaa-

ter kennende , en befiooten met een landt vol volk : hebbende daaren-

boven in Harwits noch ontrent twintig fcheepen , en daar onder den

Schoutbynacht van de witte vlagge , die d'afgezondene Bevelhebbers

min va""" konden zien leggen. Men hadt ook voorgenoomen van met de vloot te

binnen Har- Harwits binnen te zeilen: doch toen men naarder kennis van de g
ele

~

ko" welk,
gentheit der plaats hadt bekoomen

, oordeelde de Generaal de Ruite'

aiseeu reu' dat men geen reeden hadt om 's Landts fcheepen zoo reukeloos teW*13
'

ftain°wordt gcn

:

wanc Ilet wastenaauin 'tgat, en aan deNoordtzydelaghecn^
geftaakc. te met achtentwintig Hukken gefchuts , en aan de Zuidtzyde lagen tWe

baterijen yder met twaalf flukken, en men kon genoeg merken dat akn
'

gelfchen daar wel op hunne hoede en in {laat van tegenweer vvaatf

^
Eenige leeden der hooge regeering hadden groote gedachten en h°°P

op dcezen toeleg, doch zy waaren misleidt van luiden die zich hetzC
*

manfehap en foldaatfehap niet verftonden : en de L. Admiraal W3S

wys om zulk een ongeziene en onmoogelyke aanflag zoo los by ^
aanhnd?'

liandt te nccmen - DEngelsman Ravens was ,
op zyn verzoek ,

&ctSL
gezet.keert fregatten en eenig kleen vaartuig by nacht ontrent het Voorlandt n

^

tuvuteï
^an^c gevaaren ' °P hoopc van eenige opftandt te weeg te brengen

: ^
hy keerde onverrichter zaake , alzoo het gantfche landt in roer W^s

»

,

alles met ruitery en voetvolk bezet en vervult. Korts daarna ^ct \l
den Generaal de Ruiter en den Krygsraadt goedt gevonden , de g

erïl u
landtfoldaaten met de fluiten weer naar 't vaderlandt te zenden : ten^

'

nadien zich geen gelegentheit voordeedt om daar mede eenige
te doen: ten dcelc

, om dat men 'tuitkoomen der Eneclfche vlo^/,
gemoet zagh

,
in welken gevalle men zich met de fluitTcheepen ^1

Defolda- ,

atC
n

ZCer beIaft 20uvincfcn met de zelve te moeten befchennen.
ü°

tenterug begolt er eenige ziekte onder de foldaaten te koomen. Men
gezonden, dan weer naar de Maazc, behalven eenigen, die men op demi»*1 ?

mande fcheepen verdeelde. Dat nu de Nederlanders met zulk een niai
c

tige oorlogsvloot
, zoo weinig tydts naa dien feilen zeeflrydt van v

daagen , waaren in zee geloopen
, en zich voor de Riviere van L°n ^

onthielden, werdt meteen groote genegentheit by de nabuurvolken t

zonderheitin Vrankryk, gehoort , en 't verwekte in een yder een g e

gevoelen van's Landts vermoogen , en van een zonderlinge enkraefl &

ernft in deezen gebruikt, die niet groorer kon zyn. De gevange^. qQ
.

raai Askue, opLoevcftein het uitloopen der Nederlandtfche vloot*

rende, zeide regens den Bevelhebber van 'tSlot, Jour have anP
r

^
nation. Gy hebt een vaardig volk. Te dier tydt gafde Koning va"\^

ding des ryklaft, dat zich tweeduizendt foldaaten van'tkrygsvolk, dat tu ^
Konings Boulonje en Duinkerken in bezetting lag , gereedt zouden houde ^
^yka

V
ande' gefcheept te worden , met bevel aan den Maarfchalk van Aumon^ fl

.

Kuiter. de zelve den Generaal de Ruiter aan te bieden. Maar die wees o ^
bieding beleefdelyk en met dankzegging af; devvyl de vloot g^^dt.



manHr a \ ^ MIRAAL DE RUITER. So SS £^! kdt
? «g Jenden/ Ondcrtuflchcn bequamde

onder^ Mc Schippers, in daar

dWlfcte vloor ? ^ waaren van Londen en door

vvaarLomuktekfn
DcCZC verhaalden dat d'Engelfchen gereedt Tyding

viere In «
Ctekoomen

'
met ontrent vyfentzeftig fcheepen ui

7
de Ri-

vaildc
rlShcfi^^^' [yftien binders,

1 de^SS?*
boord 7 2

ï
den

' dat d'Engelfchen, die met (loepen aan hun

den om in
gTCft

'
°m hunne keepen t onderzoeken, zeerfpo™

ders 700 "ft'' ,

°pen
'
en dat zy nicr gelooft hadden dat deHoIlan,

woogh 1 r
°P

, j
nc kuft Zoudcn ^ g^°omcn. Dit bericht bc- E.iyke

den 7P,!> ! f de Ruiter alles re vervaardigen tot den Hag. Hy liet«en
'

«ventienden van Julius den Krygsraadt by een koomen :Wetly-fen

zichlv!
0,

i

C
'
te,ltyde van 'tlaatfte gevecht, regens zyne ordre ,

17

na v7Vr
°ïg 200 wel den eerftendagh van den zeellagh, alsdaar-

.
van de vlag hadden afgefcheiden

, en, zoowel met als zonder pry-

den /rgenS ai S dan °P dc £eftclde rendevous, de Wielingen, had-
n derven invallen

,
in boeren wierden verweczen : hoewel 'r anders

«annen waaren van trouw en dapperheit. Doch men oordeelde de zaak
an te fchaadelyken gevolge te zyn om die ongemerkt te laatcn voor-
tgaan. Willem van der Zaan werdt vervveezen in de boete van drie

«inzendt guldens
, Hendrik Adriaanszoon in duizendt

, Jakob Andries-
^oon Swart in tweeduizendtvyfhonderdt, RutMaximiliaan in duizent
en Jakob Willemszoon Broeder in tweeduizendt guldens. Èenige dn ' nf m ,

gen te vooren hadt ook de Krygsraadt de matroozen
, foldaaten en Offi ^XS£eieren die, ten tyde van 't invallen der fcheepen naa den ieften fliah"

zich «,t d.c ongeredderde fcheepen zonder eelig^RJ^^^A
«SkdS ïii^f i

onthol
f
dcn

•

en daar «wüe 's Landts dicnft-i^-.

KSJedTtS

:

e

^

dl

f
e
u
00rzaake

,

ver
,

weezen ?dcr in ce« maa«dt hun-sst
rydc iZt It

be
!

ldefoldyc
n
Doch dit vonnis werdt noch eenigen<™dc

Vecht
g
voo J dCn

\7

°m 3lle misnoeg™ ^ onwilligheit voor W- SST
^fc^r^**? .

Voorts
l

wcrdt b^oten, dat in gevalle naa dfe- ^
^ortaan dL°

P /g ^ °"gchoo™amhcit werdt bevonden, dezelve
boven^ "

1

?
CdC

i°
U verl*ure» drie maanden zyner gagic, en noch

^^C***T?^ aandenlyvewor/engeftr'aft. Daarnaa w«
d'En ro!

Y
r

1 Genera
,

3

1

d° R" ltCr en den KrJgsraadt bcllooten
, dewyl menM n ,

mctalle tyen verwachtte
,

dat 's Landts fcheepen
, zoo

in Roed j
°udenZ1Cnnadcren

'
hu™e ankers zouden lichten, en 0rd

Reffch T\ ,

° afdryyen enafwyken, tot dat ze de vyanden buiten d'En- fidt^S'

de bcran j
m de ruimc zec haddcn

'
en him aldaar

.
in gevolge van£fd

dc

8°edtaCv
n

j
ordrcs

'
hec ho°ft bieden en bevechten. Maar daarna" werdt n.cnd'E«'

uit het p? •

,

cn
'
V00r doornen der Engelfchen, buiten de banken en

feilen •

IC van 1 landt
' °P dc vlakke zce met 's Landts vloot te ver- verwach-

ten tQ^
111

gecn fchyn te geeven alsof men voor haar vluchtte , indien
ten

0
'

/w/

öen
Ccj

lHlnne aankomfte vertoefde, en dan in hun gezicht verzeilde.

Vol
§> ^ntwintigften quaamen vier Franfche Hecren , nevens hun ge- DricFran-

1 Van den r
CCn Franfcne bark aan de Ruiters boordt, met voorfchryven fcheRid-

"

^tfehen fVCV5nCharoft ' Go«verneur van Calais, enden Neder- 1?^;
2ceflaeh

Agent de Glarges, verzoekende, datze zich in d aanftaande <fc Neder.

fcllcn
bero

ghtenlaatcn vinden, en hunne manhaftigheittegensd'Engei-
t̂

fch*

tX-fyT' DCCZC waarcn Philips
,

Ridder van Lorrainc, tweede
'

Sss zoon
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1666. zoon van Hcnrik van Lorraine , Graaf van Harkourt ,

Grootfchiwf-

knaap van Vrankryk , en Gouverneur van Anjou , eenjongeling van
dne*

cntvvintig jaaren : de Ridder van Coaslin, Armand duCambout, z°°n

van Cefar du Cambout, Marquis van Coaslin , Kornel van deZwitiCw»

en van Magdalene , dochter van Peter Seguir , Kancelier van Vra»
"

ryk, en Hartog van Villamor: ook de Ridder Cavoy, en de Baron

Bufca. De Generaal de Ruiter, te zeer bemant om decze Hceren ta

hun gevolgh naar hunnen ftaat en waarde te konnen bergen, verzoci »

ma dat ze een nacht aan zyn boordt waaren geweeft, dat ze zout

overgaan op het fchip Uitrecht, 'twelk gevoert werdt by een van z)

feconden, Kapitein Hendrik Gotskens, om daar te beter hun gema

hebben , en ten aangaan van 't gevecht weer by hem over te k°onie
'

0
zich verwonderende over dedclmoedigheit van die Hceren ,

" IC

xy tui. haakten om hun.deel te vinden in 't gevecht. Korts daarna liet de

ncraal de Ruiter twee Engclfche gevangens door een galjoot aaiy311

zetten, den cenen, om dathy een ftokoudtman was, endenan«er '

om dat hy beter een Prediker dan een zeeman geleek. Terwyl n1

fchonwin
d'EflgeJfche vloot verwachte , kreeg men eenig bericht van den 1

aangaaiide dent Sarburg uit BrufTcl , dat cenige trouwlooze perfooncn , en verra

vumwerken
voor ^dden ' mct eenige vuurwerken , in dubbeltgeboomde k 1

^
bkSteno? of tonnen verborgen , de voornaamfte fcheepen der Nederlandtfchc

v

.

fl

boT"
Ver te in ^ran^c te ^eeken

' door een vuur dat etlyke daagen kon \v°'

°Igca
' gaande gehouden , en daarna zyn werking zou doen. Dit werdt»

Drieven van de Heeren Staatcn Generaal, van de Gecommitteerde

den der Heeren Staaten van Hqllandt, en den Raadt Penfionaris dc *

'

aSdaac ^en Generaal de Ruiter bekent gemaakt, met laft van daar op een"

opgedaan onderzoek te doen : 't welk terftondt in yder fchip der vloote wcjj
jjf

Ncdedïnd- gedaan , zonder nochtans iet te vinden of t'ontdekken. Men hid?

ichc fchec- een vondt te zyn door den Engclfchen Jefuit Nevel bedacht , dod]&
pC"'

9 7«/.
der verder gevolg. Midlerwyl verwachte de Generaal de Ruiter

gelfche vloot van dagh tot dagh met groot verlangen
, niet konfl

eri

t

D Engei- begrypen wat haar 't uitkoomen belette. Dit duurde tot den negen
?J'

Sginlr twintighften van Julius
:
toen zagh men d'Engclfchen van verre de

Rivicre van viere van Londen afkoomen. Zoo dat d'Engelfche vloot naa de {\
t

LA«,^cfla?h ontrent vier wecken kater in zeequam dan de Nederig
omzectc fche

, die de Riviere van Londen meer dan achtien daagen beflooten'
lezen

- gehouden , zonder dat zich d'Engelfchen daar tegens vertoonden:
d

zommigen uit beflooten , dat ze (hoe zeer zy op d'overwinning
t0.^

den) in de laatftc zceftrydt veel grooter fchaade moeften geleeden^
j

ben dan de Nederlanders, of dat ze minder vermoogen haSden;
6 ^

hunne vloot zoo veeMaater te voorfchyn quam. Doch dat hunne g Jc

dene fchaade hun meer heeft opgehouden dan hun onvermoogen >

d'uitkomft geleerdt.
ne

ioM Des anderen daaghs feinde de L. Admiraal Generaal de Ruiter a' ^
vSLaaT Hooftofficieren en Kapiteincn aan boordt , hen met grootcn e^

1

by.

zyncHooft- maanende tot hunnen plicht , en alle bedenkelyke beweeghredene

Kaphducn" brengende, ten einde
, dat zich eenyder kloekmoediglyk zou qV^,

tot hunnen en deneedt , aan den Staatgedaan, betrachten: op dat men elk^1 .^0.
'

pl,du
- als eerlyke dienaars van V lieve vaderlandt

,
trouwelyk moght tyl £

Daar byvoegende , dat de genen die anders deeden , en kleenbarj^t

weekep, als tronweloozen ,
en verraders van den Staat, ^^„^

zonden worden geftraft. Op deeze vermaaninge hebben al de
^jcie

'
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omcieren en Kapiteinen, den Generaal de Ruiter meteen groote herte- 1666.
lykheit belooft en verzekert

, dat ze zich eerlyk zouden qttyten. Met
eenen werdt beflooten al de binnen-en buitenwachten by devloottont-

den Z'Ja
sLandts vloot buiten de banken van Harwits te zeilen,

ke VeJZ r IT* tC
,
gCVen om uit te koome« •

en te met op de vlak-je zee te trekken
: devvyl de plaats daar men toen lagh te kleen wasm met twee zoo groote vlooten tegens eikanderen aan te gaan : ooknoeit men de gevaarlyke gronden onder Engelandt vermyden. Dit be-gon, men den zeiven dagh in 'twerk te {tellen. Daarna quaamen den

de NAT1 ^guftus noch vier
> en den derden noch drie branders in

ders n a
1C Vl°0t

'
200 dat die nU voorzien was met twintig bran-

v\n
'

j
Cn eerften van Auguftus zagh men des morgens d'Engelfche »

^oot, de windt Zuidtzuidtooft, met de ebbe uit de Riviere dryven, in fchc
E
v?0
8^

<• niegentig zeilen fterk, die de Nederlanders konden tellen. De Ge- domein
ieraal de Ruiter deedt alle vlyt aanwenden, om van d'Engelfche wal te

2e

DeRuitcr

al j rf '
cn den vyanden geen voordeel op hunne kuft te geven : want pooght zyn

j .

de icheepen die in 't gevecht hunne maften zouden verliezen , ofred-
eJoos moghten worden gefchooten , zouden noodtzaakelyk in hunne brengen,

nanden moeten vallen , of branden , zoo lang de ftrydt noch twyffel-
achtig zou ftaan. Dus dan met de vloot benoorden de Galper afgedre-

ven , begoft het weer , den tweeden van Auguftus , tegens den avondt zoo % Aug .

hardt op te fteeken , dat de Nederlanders Godt dankten , dat ze van de
laager wal en van d'Engelfche zanden af waaren. Zy zeilden Zuidtzuidt-
ooft over met kleen zeil , rot dat de windt 's nachts ten tien uuren met
een barft Zuidtzuidtooft fchoot , met zwaare donder , blixem en reegen
Den derden was de Nederlandtfche vloot tuflehen het Voorlandt en de' AVlaamfche banken: de windt quam uit den Ooftentenzuiden. Men zeil-

'
H%

de Noordtnoordtooft
, en quam 's morgens ten zeven uuren ten an-

*er. Toen beliep hen weer een fchrikkelyk onweeder van donder en 0nwedffuxem
,
met dikken regen. Op het fchip van Kapitein Nyhof werdt de van donder,

^mtteng van zyn groote fteng afgeflaagen, enuitzyn grootemaft, van S^ en

ttn dlT
gt
TV?* naaromlaag> tweeëndertig voeten lang, wel 3%.

C d
"

Va
1

dC dlktC Van 'C h°Ut door den donder weghgenoomen:

gelvkl!?^ n
m WangCt

ï
moeftvoorzien

-
Drie mannen werden te Drieman-

buil
doodt

Senaageil >
en "och zeven zwaarlyk gequetft, waar van vvf

de c P Van leCVen laagCn
'
Naa detl middagh ten twee uuren ging dTod^a"Generaal de Ruiter weer onder zeil, de windt Oofttennoordcn

, liep > «£
Wcêr A

V Noordt over
'
en verzaamelde de fchecpen

, die door 't on-St

c'

za„L ^
er verleede nacht wat van den anderen waaren verftröoit. Hy

haar 7
E^elfcne vloot in 't Noordtweften van hem leggen, enlcy'tmet

noord
t

U 0ver
'
en ^adt toen denvyandt drie mylen in 'tNoordt-

terden K
eften Van Zic^' Dien 2elven dagn bericP de Generaal de Rui-

00ften
^gsraadt

, enbefloot, dat men den vyandt
, geduurende den

ZelVe
VVlndt

, niet door de Hoofden of in Duins zou zoeken , maar de

't Noo?i
Ct s Landts vloot op de vlakke zee , tuffclien Duinkerken en

delyk Voorlandt, verwachten. Maar ftraks daar aan liep de windt Noor- ^petwea

de Vyanj
n daar mede kreegen de Nederlanders te windtwaarts van hun LX™ gC"

^avondt
611 in ,t: gezicnt » en üepen toen met eikanderen om de Ooft. alkandere.

d'Engeif?
ten neegen uuren quaamen de Nederlanders ten anker, en

dagh te
desgelyks. Zoo dat men 't gevecht tegens den volgenden

tui
8> beft

m°eC 2agh
' De Generaal de Ruiter beval eenig kleen vaar-

«aande uit ctlyke galjoots, een boeijer en hoeker , die eenige

Sss x vi-
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i666.vïvrcs en behoeften voor 'sLandts vloot in hadden, naar de haven van

Duinkerken te zeilen, endaar, tot nader ordre ,
teblyven; omindaan-

Hctfchi
^aanc^e ^aSn mct ^cr welver befcherming niet belemmert te zyn. * e

van Klant*, dier tydt moeft men 't fchip van den Kapitein Jooft Herman Klant \

om2
3
rn

nj,
Stadt en Lande, opzenden, dewyl de ziekte , door quaadt voedtzel

,

on-

SgcSn, der 'tvolk was geraakt ; zoo dat 'er van tweehondert twaalf mannen,

SST*
0" wc* vyfentnegentig ziek waaren, en het fchip geen dienft kon doen. Op

d'andre Nederlandtfche fcheepen was 't volk , niet tegenftaande de$00

hitte der hondtsdaagen , meeft gezondt en frifch , en vol moedts.

vloot beftondt nu in achtentachtig fcheepen en fregatten van oorloc »

negentien branders , en tien advysjachten : t'zaamen honderdt en zev

tien zeilen , behalven het kleen vaartuig dat de vivres en andre beho

tigheden voerde. Men hadt de vloot verdeelt in drie esquadres ,
n

uitvvyzen van de volgende lyfte.

Lyfte van 'tesquadre van den L. Admiraal de Ruiter,

voerende de wimpel van de groote ftenge.

Bevelhebbers.

R. L. Admïraaide Ruiter.

R- L. Admiraalvan Nes.
K.Viceadmiraalde Liefde.

R. SchoutbynachtJan van Nes.

R. Kornelvan Gent.

R. Kapitein Laurens Davids
van Konvent.

R. Rut Maximiliaan.

R. Evert van Gelder.

R. Thilïpsvan Almonde.
R. Frans van Nydek.
A. Jakob van Meeuwen.
A. Niklaas Marrevelt.

A. Henrik Gotskens.

A. Enno Doedes Star.
A. Kornelis van Hoogenhoek.
A. Jakob Kornelisz. Swart.

A. Jan du Bols.

A. Hugo van Nyhof.

A. Jan de Jong.

A. Jooft Verjchuur.

A. Thomas Tobias.

A. Henrik Vollenhove.

N.Jan Krook.

W.DavidVlug.

Schecpen. S

De zeven 'Provinciën. 80.

De Eendraght. 7 1

.

DeRidderJchap v.Holl.66.

Delft. 6i.

Gelderlandt. 66.

Groot Hollandia.

fVajfenaar.

Kleen Hollandia.

Dordrecht.
Louife.

Amfterdam.
'T'Geloof.

Vitrecht.

Goude Leeuwen.
T'Zuiderhuis.
Trovincie v. Vitrecht. 64.

DeVreede. 46.

Stadt en Lande. 58.

'TRaadhuis v. Haarl. 46.

Jaarsveldt. 44.
Harderwyk. 44.

De Mui/tromp. 46.

De HollandtJcheTum. 56.

6S .

58.

Ï4-

46.

40.

6z.

<r4 .

66.

5 1

50

x8* 59
6 l

223. 3«-£

177 ' \ &
164. **k
152. - \.

244. 4(

,

204- l7 ' -

236- 44-

191.

60'

Najfou.

Fregatten.

R. Elandt du Bois. Vitrecht.

R. Huibert JakobszoonHuige. Gornichem.

R. Niklaas Naalhout. Harderwyk.
R. Willem Boudewynszoon. 't Quartier v. Nieum.
R. Jnriaan Juriaansz. Toel. De Vreede.

Advysjachten.

R. Tieter Wynbergen. Zwol.

60.

3 6.

34-

3 1-

34-

34-

93-
l8 '

\o-

81.

16. 37
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n*i,m- PMIRAAL DE RUITER. yo9
\-JahbJ>,eterszomSwart. Schiedam. %%. yo.--io.x666.
K.V.rkdeMunmk. TLoofevde Hart. 8. L. - - -

-

^.JanvanBraakel r
Br*nd"s

-
,

- ReimerdeVos
^mertje ^ueek. *. „.

rp;„+ r- DeExter. 2. 12, -
-TteterLtevens. Degoede Hooj>e. .

BroerszoonVermeulen.DeHelena.

R r f ^? ,

V
S
der Hoeven

' Lydtzaamheit.

*ÏJtrt3ak
!
bsz' deHa* Rotterdam.

^iVillemTauluszoon.
qyjft.

Esquadrc van den L. Admiraal Jan Evertszoon, voerende
de wimpel van de voorftenge.

V V jj™'™*1!™ Evertsz. Walcheren.
y^dfjerkHiddesdeVries. Groot Frifia.
5r- rjceadmiraalBankert. Thooien.

• Viceadmiraal Koenders. Groeningen.
Schoutbynacht ... Evertsz. Zierixzee.
Schoutbynacht. . . Brunsvelt. Henrik Kafimier.
Kapitein Jakob Tenfen. Middelburg.

Z. Jan Matthyszoon. VliJJingen.
Z. Adriaan de Haaze. Veere.
Z. JanTant. Vitrecht.
Z. Adriaanvan Kruiningen. Dordrecht.
A. DirkSchey. Gouda.
A. Jakob JVillemsz. Broeder. Dom vanV'ttr'echt.
A. JakobTauw. Staveren.
A Hendrik Vroom. Waakende Boey.
V.BarentHiddes de Vries. De Steeden.
V. Jan Vyfelaar. Ooftervo.

X'ptfeBeyma. Weftergo.

V ri
ete
a
FeykeS

E

^ewa'

'

^ertina.
. Utrtfttaan Ebelszoon. Ommelandia.
Jm Venkelbos. Klein Frifia.

Y *p
rt HiUebrantszoon. Sneek.

• Jooft Herman Klant. Stadt en Lande.
Dees werdt, om 't groot getal zyner zieken,

A r?i •
°Pgezonden -

tu*u Floriszoon Blom. "De Son.

Z>WllP • •

^gatten.

z WetnMariniszoon. DeZeeridder.

Z j^JobszoonKiela. "Delft.

Z Kn,amKrynszoon. Zeelandia.

Z. ^
r

a
nel"'Evertsz.de Jonge. Schaakerlo.

J n Adriaansz. Blankert. Vijfchers Harder.

Z. fa
Advysjachten.

* Giti?
Rewierszoon. Soutelande.

Z £rl ^Jynszoon. Dieshoeke.

Z ^alnT'i- n Wefler Souburg.

Z. frTuZ^' OoflerSouburt
Hendr. v. der Veere. Trins te kaardt.

Sss 3 Bran-
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Branders.

De Eendraght.

DEN

i. 8.
- :

4- 14-

3 . 16. "
Z. Willem Meerman.

Z. EngelAdriaanszoon. * DeHoope.
V. MeindertJentjes. DeTrinceJfe.
R. Jan Danielsz. v. den Ryn. D£ Fortuin.

R. Gerrït Andrieszoon Mak. Schiedam. — —
R. Bartel Evertszoon Licht. Era/mus. — —

Esquadrc onder den L. Admiraal Kornelis Tromp, voerende

de wimpel van de kruisftenge.

A.L> Admiraal Tromp. Hollandia. 8o. 373- 4r -

"N.L. AdmiraalMeppel. Wejïvriejlandt. 78. 32^. *3-

N. Viceadmiraal V. Schram. Degedwonge Vreede, ni. 2*0- -
- 1

1

^'

A.l. Zweers als Viceadmiraal. Gouda.

A. W.v. derZaan als S.bynacht. De Befihermer,

N. G.'t Hoen als Schoutbynacht. Iofiia.

A. L. KomelTalm. Oojlerwyk.

A.Kapit. Hendrik Adriaansz. DeReyger.
A. Jakob Andrieszoon Swart. Deventer.

60.

A. jan (le Haan. Kalantsooge.

A. Thomas Fabricius. Tydtverdryf.

A . Jan vanAmftel. De Vryheit.

A.MichielSuü. Kampen,
A. Pieter van Middellandt. Haarlem.
A. Tieter MagnuJJen. Edam.
N. Sergeant Majoor Graaf

Jan van Hoorn. Gelderlandt. 64.

N, PieterKlaasz. Wynbergen. 'TNoorderquartier. 58.

N. Adriaan Berkhout. De 5 Helden Davids. 48.
N. Kornelis Iakobsz. de Boer. 'TTVaapenv. Holland. 48.

73- *39

71. 33°- 3
Ö "

52. 25-0. 34-
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68. 249. 64-
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46.

42.

37-
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'N.Ta»Hek.
N. Klaas Anker.
N. Valehen.

N. Hendrik Vijfcher.

N. 5P/>ter Kerfeboom.

A. Jakob Binkes.

A. Ian Davids Bont.
A. Arent Symonszoon Vader.

A>Jakob Boom.

Tsf. GVm> Klaasz. Pojlhoorn.

Ian Mauw.

A. Ian lanszoon Verboekelt.
A.Pieter Martenszoon. — —

Branders.

.
- - Dirksz. Boekhoeven. Briftol. 4.

A. RemPieterszoon Mars. d'Eenhoorn. 4.

A.Henricus Rofieus. De Brak. 4.

- -GVmV Floriszoon. 'TfVaapen van Londen. 4.
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Fregatten.
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L. ADMIRAAL
looft Gilliszoon.

R. lakob Martszoon de Haas.

DE RUITER.
Tro Tatria.

"De Reus.

5li

_ 166^.

Voor 't aangaan van den flagh quam noch een brandtfehip
, genoemt

öenbnel, by de vloot, zoo dat ze nu met twintig branders was
voorzien.

Daar was by den Krygsraadt beflooten , dat de L. Admiraal Jan
vertszoon

, met zyn esquadre, de voortoght, de L. Generaal de Rui-
de middeltocht

, en de L. Admiraal Tromp d'achtertocht zoude
le°ben. Ook werdt yder esquadre met fmaldeeling verdeelt, en elk zyn
^rclre gegeven, daar hy zich in 't gevecht naar zoude richten: met bevel,
at niemandt de vlagge zoude verlaaten , buiten hooghdringende noodt

,

F peene des doodts. De fmaldeeling van de L. Admiraal Generaal de Rui-

l\
esquadre was op de volgende wyze gefchikt. Eerft zoude de iin

S

™Jjj*:
Admiraal van Nes met de volgende fcheepen, onder hem befcheiden ,

R™ers

c

h a
Admiraa l Jan Evertszoon kort volgen ,

oeite gelegenthcit aantaften.

volgen , en den vyandt op de
esguadre.

L
. AdmiraalAart van Nes. —

Laurens Davids. — —

.

lakob Korneliszoon Swart. —
EnnoDoedes Star. — —
Hendrik Voüenhove. — —

.

Frans van Nydek. — —
Thomas Tobias. —

• —

FJandt du Bois. — —
Willem Boudewynszoonvan Eyk. —

Kornelis Iakobszoon van der Hoeven.
Ian Broerszoon Vermeulen. —
Willem Taulmzoon. —

.

TfEendraght.
Groot Hollandia.

De "Provincie van Vitrecht.
Degoude Leeuwen.
De Muiltromp.

Louife.

Harderwyk.
Fregatten.

Vitrecht.

"T^uartier van Nieumegen.
Branders.

DeLydtzaamheit,
Helcna.

Delft.

Advysjacht.

Zwol.
Tieter van Wynbergen.

VaiPxf ? 2°U<
?
e dc L

"
Admiraal Generaal de Ruiter denL Admiraal
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yix HET LEVEN VAN DEN
1666. De Viceadmiraal Jan de Liefde zou den L. Admiraal Generaal de

Ruiter kort volgen , met d'onderftaande Kapiteinen , ten dien einde on-

der hem befcheiden.

Viceadmiraalde Liefde. ~ De Ridderfchaf van. Hollandt-

lakobvan Meeuwen. — — Amftcrdam.
Niklaas Marrevelt. —

- -4 >T 'Geloof.

^Philips van Almonde. — Dordrecht,

looft Verfchtmr. — — laarsveldt.

DavidVlug. — — De drie HeldenDavids.
lanKrook. — ~ De HollandtfcheThuïn.
lande long. — — 'TRaadthuis van Haarlet»-

Fregatten.
Niklaas Naalhout. — —, Harderwyk.
leuriaanToel. — — De Vreede.

Brander.

Tieter Lievenszoon. — — Degoede Hoope.
Doch in gevalle men d'Engelfchen van d'andre kant moght koofl^

aan te taften, en dat de L. Admiraal Tromp de voortoght hadde ,

d

J
zou men de voorfchreeve ordres van achteren moeten beginnen » /

in plaats van den L. Admiraal Jan Evertszoon
, Tromps esqtiadre

v '

gen. De Branders wcrdt belaft zich dicht achter de Ruiter en >

HooftofTkieren t'onthouden, en den vyanden, als haar de gelegen?

voorquam, alle afbreuk te doen. D'Advysjachtcn hadden op te p
311

^om
, indien 'er eenige fchcepen in den brandt of in de gront ge^10

?,^
wierden , 't volk te bergen. D'andre esquadres werden op dierg^

van d'En-
wvze gemialckelt. D'Engelfche oorlogsvloot, onder 't opperbevel va°

gdichc"" Generaal Monk, Hartog van Albemarle , fterk ontrent tnegentig
je

de°rzdv«
logkheepen., en negentien of twintig branders , was insgelyks ijl

qV
Vcrdceling. esquadres verdeelt. De witte ylagh onder Thomas Allen hadt d° v

^
toght , de roode onder Monk de middeltoght , en de blaauWe °n

, ,,

4Aug . JeremiasSmitd'achterhoede. Den vierden van Auguftus lichte de ^
landtfche vloot haar ankers

, en zagh d'Engelfche , die 's nachts ook

vwT h*dt
gf

legen -
m« l^t opgaan der zonne recht in de wifl**£

wenden Noordtoofttetinoorden was , van haar leggen Cn onder zeil o& ü

Scren p^c te kg"*»- Dit gefchiedde in de vlakke zee, daar 'tNoor^
0

landt ontrent acht mylen Zuidtwefttenweften van hun lagh. PeS 0
je

va

D
n somels-

^

ens vro
,

e8h W*m de Hecr van Somelsdyk met eenig vaartuigf .

dykkomc Generaal de Ruiters boordt, die hem noodigdc op zyn fchip teW „

t

b
c
y
r

d

mtT
maar hy Zcide van voorneemen te zyn zichby den L. Admiraal^,,

beg'eeftzich te begecven
:
en voer daar op naar 'tfchip Hollandia by den g

c,llC
Je,

op 'tfchip Tromp. 'Twelk daarna by zommigen eenig quaadt vermoeden W1

rorap
- als of hy daar eenig heimelyk bericht hadt gebraght, of raadt g

ef fCl
it

die met den dienft van 't Landt niet wel overeen quam. Doch ° l} ^
zulke zaaken

,
die dikwils op enklen fchyn en lofTe girïïngen ^

grondt ,
heeft men 't quaadt niet licht te gelooven : maar 'zy

110 pc

op te fchorten , tot dat de tydt de waarheit ten vollen ontdekkf- r
,

vier Franfche Heeren, de Ridders van Lorrainc , van Coaslin en
\

^

h $05>
met den Baron de Bufca

, die
, gelyk boven verhaalt is ,

zich op ^
by Kapitein Gotskcns onthielden

, quaamen nu over op het ic

den Generaal de Ruiter, om daar 't gevecht by te woonen. Vf
%

c(ï
n&

van dcczen dagh iswaardigh dat men ze omftandighlyk verhaak; ^ry-

waarheit befchryve: te meer, om dat men daar zedert verfchelC1

Sterkte
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dende vertellingen van uitftrooide. Ten dien einde zal ik de zaakeni666.
en voorvallen naaktelyk ontfouwen

,
invoegen gelyk ze my uit ver-

sheide brieven en aanteekeningen , met de Generaal de Ruiters ei-

gene handt gefchreeven , ook uit het daghregifter van zyn Secretaris
Joris Andringa, mitsgaders de vertellingen van andre ooghgetuigen

,

zyn voorgekoomen. By gebrek van windt quam de Nederlandtfche B in van
avantgarde, door de L. Admiraalen Johan Evertszoon en Tjerk Hid- 't gevecht,

des de Vries aangevoert , eerft ontrent den middagh met de voor-
toght der Engelfchen, geleidt door den Viceadmiraal Thomas Allen,
voerende de witte vlagge, in't gevecht. De Generaal de Ruiter volg-
de het esquadre van Jan Evertszoon op de voet : maar de ftilte werdt Grootc
onderwyle zoo groot, dat hy 't hooftesquadre van d'Engelfchen (daar ftat».

de Generaal Monk en Prins Robbert het gebiedt hadden , die beide

°P een fchip waaren , en een Britannifche vlagge van de groote en een
roode vlag van de voorftenge lieten waaijen) niet dan ontrent ten een
üure naa den middagh kon aantreffen , en dat alleen met een gedeel-
te van zyn hooftesquadre : dewyl veele fcheepen

, onder hem be-

scheiden , te verre in ly waaren vervallen , en door de gemelde flilte

niet op konden koomen , noch de Ruiter töthaar afzakken , om haar,

nevens zyn byhebbende fcheepen , in gelyk poftuur en linie aan den
Vyandt te brengen. Hy raakte dan met dat gedeelte van zyn esqua- dc RU i tCr

dre, met Monk en zyn esquadre, in een fchrikkelyk gevecht : zyne raaktmet

fcheepen floegen over bakboort gelyk d'Engelfchen over ftuurboort. "nzyï*
1"

Maar midlerwyl zagh de Generaal de Ruiter , met groote verwonde- «quadre in

. ring, niet konnende de reeden begrypen , dat de L. Admiraal Tromp,
'

tgcvcclu-

en vervolgens zyn geheel onderhebbende esquadre, dat het ] ontzag- 1 Formdct
gelykfte van'sLandts vloot was , en d'achterhoede formeerde, met befte.

opgegyde zeilen
,

als of hem 'twerk niet aan en. gingh , bleef leg- JmtZter
gen

,
wel twee mylen beweften de Ruiter , waar door hy een ftuk- by<*en

weeghs achter uit dreef, en zoo verre achter de Ruiters esquadre
raakte als de voortoght onder Johan Evertszoon tevoorlykw^sgeavan- xlvi.^.
ceert

:
zoo dat d'Engelfchen daar tufïchen beide inbraaken. De vier

tjranfche Heeren, den L. Admiraal Tromp dus ziende leggen vraag-
den, wat zulks te zeggen was : daarop geantwoordt werdt , dat menn
Jft wijt wat den Heer Tromp daar toe bewoog. Midlerwyl kreeg de
generaal de Ruiter een groot geweldt van vyanden op den hals : daar wcrdL.
Werdt ontrent de fcheepen die hyby zichhadt, en ontrent zyn fchip,

^

kant
n
n

*eer hardtnekkig gevochten. Hy hadt den Generaal , de Nasby , of cn fel be-

^oyale Charles, Jiet Koningklyk fchip de Souverain , en verfcheide an- vochten -

ere van de grootfte Konings fcheepen
, die eikanderen zomtydts ver-

P^osden
, gelyk op de zyde. Doch hy bejegende hen in dier voegen , 2yn dap_

E« van alle kanten zoo geweldig vuur , van eenige weinige fchee- pre tcgen-

^
n trouwelyk geholpen , dat ze hem , naa een gevecht van drie uu-

wcer -

En ' P0^" ^ieten behouclen
'
en voor eenigen tydt verlieten. Het D >

EngcI.

do
^C ^ Admiraalfchip der roode vlagge werdt in deezen ftrydt zoo fthen hou-

^o°bK
a&elt en reddeloos gefchooten , dat dè Generaal Monk en Prins

h
™ v

a

a

f

n

Vc |

rt op een ander fchip moeften over gaan ,
gelyk men uit het

afli a
2Cn dcr Ac!miraals vlagge kon zien. D'Engelfchen van hem

ter\v 1

nde
' VOndt hy gelegentheit om wat aademte fcheppen. Maar

^ V?} hy bezich was met zich wat op te redden, zagh hy , wat uit

to ï
ro°kkoomende, die hem tevooren 't gezicht benam , dat de voor-

at , 0f het Zeeufch en Vriefch esquadre van den L. Admiraal Jo-
lJi<Boek. Ttt han

Ruiter

van



yi 4 HET LEVEN VAN DEN
1666. han Evertszoon, het voor de windt draagende hieldt , met de bram-

Het zeilen daar by gezet , en de blinden voor den boegh , om te meer

Vnefbh
Cn

vaart re maaken : en al liet hy verfcheide fchooten met grof gefchut

esquadre naar hen doen, zy konden tot geen {tandt werden gebraght. DeGe-

kc"?
wy" neraal Monk met zyn hooftesquadre , dat gewaar werdende ,

quanl

{

weer metgroote felhcitopden Generaal de Ruiter en de weinige fchee-

wcêrftlïk Pcn » die zich ontrent hem hielden, af, en hervatte den ftryat. DeeS

opdcRui- ftorm werdt weer doorgeftaan , en, met ongemecne dapperheit van de

tC

Diczich
Ruiter, met weinige tegens veele vyandtlyke fcheepen geftreeden:

manneiyk niet zonder groot verlies van wederzyde. Hetfchip Gelderlandt, daar

verweert, de Heer Willem Jofeph van Gent, Kornel der mariniers of zccfoldaa-

ten , een van de Ruiters feconden of byftanders , over geboodt , die zien

Van Gent dapper queet , werdt zeer reddeloos , en zyn groote (leng afgefchoo-

innoodr. ten, en liep groot gevaar : maar liet zyn anker vallen, en kreegh al-

Ecnbran- 200 ruimte van den vyandt. Hetbrandtfchip'tLammertjeQueek, g
e"

der in de voert by den Kommandeur Jan van Braakel
, dat in 't fcherpfte van 't g

e'

?cnaadcr
Cn

vecht zich tuflehen de Ruiter en Monk onthielt, werdt in de grondt g
e
'

verbrande, fchooten , en zonk by de Ruiters fchip. Maar Braakel voer toen nieC

zyn floep en volk ftoutmoedelyk naar een Engelfchen brander ,

<*
,e

ongetwyffelt van Gent zou hebben aangefteeken
; dóch, hem zoo {fout

ziende naderen , zich zeiven aandak , en met het volk in de floep vlucnt
'

te. Een andere Hollandtfche brander werdt in den brandt gefch°°'

ten , en een gedeelte van 't gebergde volk quam op de Ruiters fchip»

en betrachtte daar weer hunnen plicht. Daarna beval de Ruiter

Kapitein Jakob Pieterszoon Svvart, zich met zyn advysjacht Schiep
by van Gent te voegen, hem uit het gevecht te fleepen, enindefl2a

j
haven te brengen. Ook liet hy den Engelsman Samuel Ravens,

dl

j

zich in den flagh dapper hadt gedraagen , en met een groovc

in zyn buik gequetfi: was , met een galjoot naar Vliffingen voeren : ^De Kapi- hy aan zyn WOnde overleedt , en begraven werdt. De Kapitein ^
Ma

n

ximU
Ut

Maximiliaan , een van de Ruiters feconden
, werdt doodteefcho°tc0

'

liaan Ny- De Kapiteinen Nyhof en Hogenhoek, insgelyks zyn feconden,
hoc'keT

n"

ren in ftaat van fterven, door hunne wonden : deerfte was zyn

Strt ^
fgefcI

!?°
ten

'
en d

'

ander met een köegel in zy» buik getroffen.
<**

•ineuvelde Jeuriaan Poel
, Kapitein op het fregat de Vreede. &*?\

weinige andre Kapiteinen , zich dicht by den L. Admiraal de

houdende
, droegen zich dapper , en booden groote weêr : doch

gebrek van juifte aanteekening kan ik hunne naamen niet me^
n

$
nocht hun den lofgeven , dien ze verdienden. De L. Admiraal van

hadt , toen de Ruiter tegens den Generaal Monk doende was ,
met

c(l
Engelfchen Viceadmiraal van de roode vlagh , nevens etlyke ^eC

^t)

van zyn fmaldeel (want d'andre waaren wat in ly van hem af g
cra*

Jt
insgelyks een harde ftrydt. Eenigcn van zyn volk verhaalden, ^c

e£
.

twee vyandtlyke fcheepen in de grondt werden gefchooten. Ook *

ken d'Engelfchen, zoo waaren ze getroffen , wat van hem af. D°c
,et

daarna quaamen ze weer op hem aan, en vervolghden 'tgevechj

groote heftigheit. Toen de rook wat opklaarde zagh hy dat verfc*1^
van de voorfte fcheepen begoften te wyken en te vluchten , en d'k*1^
fchen vielen daar op te feller op hem en zyn byhebbende fcheepen

a

j

Dies vondt hy zich genoodtzaakt de wykende fcheepen met J"ce|l
oCji

te volgen , om hen , zoo veel als moogelyk was , te befchermen.
V
^

zyn fchip was zeer reddeloos gefchooten , en hy hadt veel dootë
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gcquetftcn. In dit beloop der zaakenhieldthy zich , nevens de Ruiter , 1666.
gcduung m 'tvoorfte van 'sLandts vloot, naaft aandevyandt

,
terwyl

eenige van de achterfte weeken. De L. Admiraal de Ruiter . zoo veel
vyanden op den hals hebbende, en alleen door van Nes en weinige an-
aren wordende geholpen

, toonde in al deeze zwaarigheden en gevaar-
kneden een mannelyke ftandtvaftigheit

, op hoope dat hy noch van
achteren door 't Amfterdamfch en Noordthollandtfch esquadre en de Dc Ruitcc

andre fcheepen die onder 't hooftesquadre behoorden , of door het wen- op^ómzeten van 't Zeeufch en Vriefch esquadre, zou worden ontzet. Maar van d'
aildrc

tevergeefs gehoopt. Ondcrwyle was zyn fchip aan zeilen, 11aande 12^g£n ioopende wandt
, en rondthout

, zoodaanig ontrampencert en befchaa- «« bc-

^gnt, dat men 'tniet langer naar behooren kon regeeren. Ook kon men £Ï£2g
c

«aar uit, door de meenighte der doodenen gequetften, met het gefchut Ioos.

^cn genoeghzaamc tegenweer doen. Dies vondt hy geraaden het meefte
gros der afwykende fcheepen , indien hy zich van de zelve niet wilde
jaaten affnyden

, met kleen zeil te volgen. Want by den L. Admiraal
Iromp, die met zyn esquadre te windtvvaart was , kon hy niet koo-
ien

: ook kon hy niet bedenken waarom Tromp zich by hem niet
Voegde, daar hy, zyns oordeels , wel konde. Dus is de Ruiter al (laan- Hy begint

de, ente gelyk afwykende
, langzaam Zuidtwaart afgezakt. Want de flap- S^cil

pc koelte liet niet toe groote vaart te maaken, diehy ook niet zocht: zynaf-

«och al hoopende dat hem Tromp met het Amfterdamfch en Noordt- ^ochhoo-
nollandtfch esquadre , onder 't faveur van den donker , zoude bykoo- P«i<kop°dc

men, daar de windt toe diende, en dat men dan 'twerk gelykerhandt T°om
V*°

zoude hebben hervat. Doch tegens den avondt , weer wat uit de groo-
r°mP'

te duifternifïè van den damp gekoomen
, zagh hy den L. Admiraal Tromp

en den Kapitein van der Zaan, als Schoutbynacht
, met noch zes fchee-

pen van d'ameregarde en een brander, en een uur daarna den L Admi-
taal Meppel wel drie mylen in 't Noordtweften van zich , als ook de Vi-
ceadmiraal Jeremias Smit, het hooft der Engelfche arrieregarde

, voe-

elk^ f,
UWe Vlagge> met noch ccniSe fatten, die nu en dan op

1 fchootcn. Hy quaro noch dien zeiyen avondt by 't Zeeufch
1

aghs wat fchaade 't zei

rnaamfte hoofden. Na;

mctV
vvrvv^ rt"'»^*«*cn jünan evertszoon en Tjerk Hiddes de Vries

v"naa

« luin onderhebbende fcheepen, het Engelfch esquadre der witte vïaff-

\ve A
voortoght hadt, van twee zyden kloekmoedclyk aanvielen -

Rens dc
,aen ze met ongelukkige fchootcn getroflèn. Jan Evertszoon werdt uetofi?"

ook
afgefchooten

,
daar hy aan ovcrleedt. Tjerk Hiddes verloor SjJ*™;

cüvk
2yn bccn en leeven

-
De Viceadmiraal Koenders itierf insgelyksaan ^,T§2

oeïloo
WOnden

- De Viceadmiraai Bankert
, in 't midden der Engelfchen

werdt
tCn

'
moc^ zyn zinkend fchip ter T holen verlaaten , 't welk voort doodtg"

branc{t

Verbrandt
- Het fchiP Sneek

, gevoert door Kapitein Ruirt Hille-
fc

4

h™tcn -

Kani c

viel in handen van d'Engelfchen , die er den brandt in ftaaken. Bankc'rts

ftetcia

Cin Henrik Vroom , die met het fchip de waakende Boey van Am- ^Jg™**
ten.

onder dit esquadre was befcheiden , werdt ook doodtgefchoo- Sneek

en Valv
*"euvelcn der twee L - Admiraalen Evertszoon en de Vries

,
™£™

nd
-

heit Ch
Viceadmiraal Koenders , veroorzaakte zoodaanige flaauhcrtig- " ran c '

dagb k
0norde

> dat het gantfche esquadre ten een uuren naa den mid-

ter,
b

eSon te wyken, zonder op het fchieten van den Generaal de Rui-

den vernaalt
' a^ te koomen. Te dier tydt werdt op 't fchip van

«en Viceadmiraal Koenders groote moedtwil gepleeght. Een ge-

Ttt 2 deelte

fchip

noomen en
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1666. deelte van 't volk , door een of twee matroozen opgehitft, werdt öp-

Wecrfpan- roerig , ftondt tegens d'Officieren op , en weigerde de handt aan WC*

h«fchip°
P teflaan: ja iemant liet het giertou van 't fchoverzeil vallen ,

in wcer-

Grocnin- w il van den Stuurman : voorts van de vyanden afhoudende ,
en voor

pkcfht.
windt wegh loopende. Ook betrachtte de Kapitein zyn plicht niet

behooren. Men hadt dan in 'tZeeufch en Vriefch esquadre ongelukkig

gevochten : en meenen de geenen , die zich het waateroorlogh veritaan

,

dat de grootc ftilte , en dat de Nederlandtfche esquadres daar door te

verre van eikanderen verfpreit waaren , en niet gelykelyk aanvielen ,

00

het langszaam bykoomen van 't Amfterdamfch en Noordthollandtic

esquadre, de verhoopte overwinning verhinderden. Nu ftaat ons terne

den wat ontrent het esquadre van den L. Admiraal Tromp op dien dag

is voorgevallen , daar de Generaal de Ruiter eerft den tweeden dag^

Het bcdryf daarna kennis van kreegh. De Heer Tromp, eenigen tydtnaadat dcue-

vanTromp neraal de Ruiter het tegens de roode vlagh hadt aangewendt ,
zeil rnaa-

tcgcus de kende , was ten leften by de windt naar 't Engelfch Esquadre der blaa
-

vlagge^
wevla*gge, over 't welke Jeremias Smit het bevel voerde ,

toegefteekj^

j^AÜg. D'Engelfche Schoutbynacht , met een brander, op een der voorfteNe

derlandtfche fcheepen aankoomende , zocht dat vergeefs te verbrande
•

Want de Schoutbynacht van der Zaan fchoot dien brander, naaeenigg
*

vecht , in den brandt. Ook quam d'Admiraal der blaauwe vlagge insge7^
met een brander af , tegens wien de L. Admiraal Tromp ,

nevens

Kapiteinen van Amftel en de Haan , zyn fecondes , eenigen tydt fcnüf^
t

vaart hielden , tot dat ze kans zaagen om eén Engelfch fchip , gc,1°^ -

c

de Refolutie , gemontcert met zesentfeftig ftukken , en bemant met

honderdtveertig koppen , t'eenemaal reddeloos gefchooten ,
met by r

eïciuïhi
wmc^c te knypen, te boven te zeilen. Dit werdt uitgevoert. TromP?^

5eRefoiu-
P
het de laage , en een brander ftak'er den brandt in. Daar werden^

brandV
meer dan vyfenveertig mannen geberght , de reft moeft in 't \'ilXlt u

scheep ge- water vergaan. Ter zelve tydt raakte de L. Admiraal van Meppelcfl e/1

fchen d
^ icea^miraal Zweers in een fcherp gevecht tegens d'Engelfchen

11

j

l. Adim? zonderheit van Meppelen , die ettelyke uuren lang den Viceadmi
faa

McppTen
van de blaauwe vlag&e °P zyde Iaêh - ^'aanvechting en tegenweer ^

enden vi- tyna even zwaar. De gemelde Viceadmiraal werdt wel drie ofvier
fflK

«admiraal len met verfch volk verfterkt, maar desniettemin door den L. h^fl
blaauwe van Meppelen met zoo groote dapperheit bejegent , dat hy m°e 1
Plagge fteeken, en over ftaag wenden. Dan van Meppelen was zoo clo°rn

j1y
gek , dat hy naauwlyks kon zee houden , en al aan 't zinken was '•

,J

hadt vyf voet water in 't fchip , en zyn onderfle laag kruidt ^t.
't water. Doch met groote naarftigheit kreegh hy 't fchip we& &

Zyn. grootc maft was op zeven plaatzen doorfchooten , en
'twaS §%j£e

rende 't gevecht meeft ftil , zoo dat hy zich niet kon wenden. »c

Jc

Deschout- Kapiteinen van 't Noorderquartier ftonden hem trouwelyk by , en

X Hoen 2Yn Schoutbynacht 't Hoen het leeven. Hy zelf hadt honderdt

doodtge- den als gequetften. Zyn Kapitein Ysbrant Klemenszoon werdt ne
. c.

fchooten. aan ftukken gefchooten
, en zyn twee Luitenants wierden z^LI,

quetft. Daarna pooghde d'Admiraal der blaauwe vlagge ,

Jeremias^
met zyn brander Kapitein de Haan te verbranden ; maar de brander ,J ,

c

de etlyke floepen gereedt om dat te weeren, en eenige fchooten ^
Haan ontfangende , vondt zich genoodtzaakt met den floep ,

01
yati

van den gemelden Admiraal Smit werdt toegezonden ,
over

de Haan af te bougfeeren. Tegen den avondt kreeg de U A
^f0lnp
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Tromp het gcheele Engelfche blaauwe esquadre op de vlucht. Maar dop- 1666.
Roomcndc ftilte belette dat men niet meer kon verrichten. Daar op heeft »et EQ-

Aromp, ronder naade Ruiter om te zien , den geheelen nacht de blaau- fgoïre
we vlag vervolght : en dit vervolgen werdt hem daarna tot misdaadt derb,aau-

^ngereekent. Eenigen meenden dat het vluchten der blaauwe vlagge ™£a

v&,een oorlogslift en veinsflreek der Engelfchen was , om Tromp van de «> van

Ruiter af te trekken. Ook hadden zommigen geen goede gedachten van gaScn"* r°mps vervolg: meenende dat d'ontfangene fpyt , ter zaake dat de nacht ver-

kuiter in 't verleeden jaar , toen hy uit Guinea quam , hem boven 't hooft ^denkenverdt geftelt
, hem noch in den krop (tak , en dat hy zich daarom nu oP d«

u

ver-

^ min met de Ruiter bekommerde. Maar anderen hielden, dat hy , de blaau-
volscn -

e vlag vervolgende, zich te ver liet vervoeren door de hitte van 'tge-
ecnt en de drift van zyne aangeboorne kloekmoedigheit , zonder op
et achterfte genoeg te denken ; en dat hy alles licht zoude hebben ver-
ntwoordt, indien 't met de L. Admiraalen Jan Evertszoon , de Vries, en
e Kuiter, naarwenfeh waare afgeloopen. Dan d'ordre der zaaken ver-

dicht dat wy tot de Ruiter keeren. Dees lagh den gantfehen nacht
j^uidtzuidtooft over, en was vlytig bezich met alles op te redden, lek-

ken te floppen , kardoezen te vullen , te fplitzen en te knoopen , tot
dat men 't fchip weer kon bellieren. De vyandt hing hem dien nacht
meeft in 'tzogh van 't vaarwaater ; jaa eenige Engelfche fcheepen quaa-
^en hem zoo naa op zy , dat men eikanderen verpreidde. De JL. Ad-
miraal van Nes , die zich den gantfehen nacht ontrent hem hieldt , en ook
geduurig bezich was met repareeren , en alles klaar te maaken

, quam
in 't donker zoo dicht by een vyandtlyk fchip , dat d'Engelfchen hem
toeriepen

:
doch hy

, hen niet konnende verftaan , liet hun toeroepen
dat ze op zy zouden koomen; maar zy flaaken by , en wachtten hunne*
vloot. Den dagh aanbreekende , liet de Generaal de Ruiter van de
Jteng naar d'arrieregarde uitzien, maar vernam geen andre fcheepen dan
tgros der Engelfche vloote

, die hem volgde. Toen beval hy zyn fchoon-
«*>n Johan de Witte, Kapitein der Zcezoldaaten , dat hy al zyn volk

musketten op den overloop zou doen neerleggen, en aan 't gefchut

VulW ' xf P ?
at

,

ZCn der
.Befchoote en gequetfte matroozen te ver-

VecK j
VCcle laagCn

'
d°°r vermoeidtheit van den arbeidt des ge-

Waar °£ zommige dooden
>
op 't fchip en (liepen, als of ze doodt

0
en

- dat men ze by 't hair of de leeden moeft trekken om 2e

^te Wekken
, en in ordre op hunne plaatzen by \ gefchut te (lellen.

rin ^
eefte Engelfche zeemaght hadt toen de Ruiter eenighzins om-

de 1 r
laagen rondtsom hem als een halve maan: hy hadt ze aan

pen
in de

ty' en van acnteren
'
en lagh alleen

, met weinig fchec-

neet^
erze^- Hier begoft men weer fel van alle kanten op hem te kanon- De RUit«

van d

n
' d° kocScls vloogen als haagel , met een yflèlyk gefchreeuw &n

r* °£

gen r
° ,^

Cenen dic getrofFen werden. De zeilen, van nieuws aangeflaa- <feudagh

hy
nie

aaktcn vol gaaten, en aan flenteren. En 't ftondt zoo gefchaapen , dat Z^l?
derf v

anders voor oogen zagh , noch verwachtte , dan 'tgeheele ver- Toch^n.

dicn d^F
S Landts vloot » oi van al de fcheepen die hy by zich hadt

,
in-

v£jf
*

2ich

ren w
n8e^chen hunnen plicht wel hadden betracht, en naar behoo- in noodt.

C

Gener
a

^

e" ingevallen. Geduurende dit vechten liet de L. Admiraal

üondt
Ruiter den L Admiraal van Nes, die hem trouwelyk by- Hyont-

de Rui
' aan ^yn boordt roepen. Van Nes , by hem koomende , vraaghde^

eti zy o^'
hoe hy voer' Hy verhaalde hoe 'top zyn fchip geflelt was , raaiC

J 8'ngen t'zaamen in de hut , terwyl d'Engelfchen even fterk oplaai zyn

Ttt 3 hen
°°rdt '
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\666. hen fchooten , zonder nochtans op zy te derven koomen. De Ruirct

^Hunon- zcjje , Wy zyn jlechts met ons zeven of acht fchcepen by een, wat'***

fprcE
g8C

" WX doen? Want dandre fchcepen waaren anderhalfmyl waters voor

hun
,

liepen zoo veel zy moghten , en konden tot geen ftaan g^S 1

worden, wat moeite met feinfchooten daar om gedaan wierdt. VanJN

antwoordde , dat men zich al wykende moefl verweeren. 'T welk
|>

insgelyk zoo verftondt : want zy hadden geen maght by hen om zu

een vloot Engelfche fcheepen tegen te {laan. Toen borft de R^ter

J
deeze woorden uit , Wat komt ons over ? Ik wou dat ik doodt D •

Van Nes daar op , ik wou 'tinsgelyks : maar men fterft juift niet ^
men 'twenfeht. Daar op gingenze uit de hut, en van 'Nes nam 2f

n
t

pomgc- fcheidt. Doch in dat punt des tydts quam 'er een koegel in de hut,
J

vaar door de plaatzen , daarze gezeeten hadden , wegh nam. Zoo wreinig^e
.

cenfehoor.
£je 't 0f een :koegel hadt twee zulke hoofden weghgenoomen. l 1
den beloofden ze eikanderen , dat daar d'eene bleef, ook d'ander Wc

zoude blyven , zonder elkander te verlaaten. Ook deed van Nes
,

aa
.

zyn boordt gekoomen, al vechtende zyn uiterfte beft, om ,
200 V

moogelyk was , achter hem te blyven , en de vyanden af te weet
'

ve?
C

o^
U

h

tcr D'Engelfchcn leiden 'tal af met voor uit naar de Ruiter en de N et
j

zynaftoght. landtfche fcheepen te fchieten : daar hy en de zynen achter uit op

woordden , zeilende al Zuidtooft en Zuidtoofttenzuiden ,
om hu"

koers en aftoght te vervorderen. Ten negen uuren zaagen zy

pel Zuidtoofttenzuiden drie mylcn van hun leggen , en zeilden g
e

.

fl

rig voort. De Ruiter oordeelde dat hy in die gefteltenifTe van Zaa

^
den vaderlande geen grooter dienft kon doen , dan met de vloot

:

tf*

houden haven te brengen. Ook was , in 't gevaar van alles te vetp
'

het behouden en bergen van 's Landtszeemaghtdenaaftetrapaan't^

rSiMwJk
winnen - Maar ^c Generaal Monk, met zyn meefte maght heni volg

heeft groo- de, hadt noch groote hoope (gelyk hy daarna in zekeren brief tC ^
hemwne"

nen Saf ) om Ruiter in handen te krygen, en de glorie te heb^
me^/ofzyn dien grooten Admiraal, die zoo uitmuntte onder dekloekftczeeh^

0
'

j

n Engelandt te brengen
, en deedt groot geweldt om zyn fchip

tC ?L
Loopc

' branden
,

dat ontrent den middagh zeer naby quam Toen qua"1

1

[V

faa°iXr ff" ^ nM 3an h°0U
»
200 dat hachclyk ftondt of ty^L

eenbran- klampen zou konnen keeren. Maar onbedeeft en voorzichtig
111

fl ,

d

Laatdaar Srootften nooclt
' gaf hY terftondt ordre om vier floepen te beman

11
'

tegensvier de zvne en die van de Kapiteinen van Meeuwen , Vollenhoven,
cn

^c

floepen du Bois. .Hier toe werdt eenigh volk gelicht uit vier fcheepen :
u ^

mannen.
Ruiters {c\^ Zyn Quartiermeefter Pieter Pieterszoon Lely ,

mff&r
tien matroozen: daar zich Willem Nieupoort

, zyn Secretaris in

« fche taaie, byvoegde. Uit van Mceuwens fchip quam dc Luitena»
ch

lebert Wynrich
, en de Quartiermeefter Roelof Gerritszoon ,

^° p^r
zes matroozen: uit het fchip van du Bois , de Quartiermeefter^

f

0l

Pieterszoon van Amfterdam
, met noch acht matroozen, en%e\\>&'

daaten: en uit het volk van Kapitein Vollenhove, de Luitenant
. ^

ham van Zyl , de Schipper Govert Pieterszoon , de Quart^J
Gerrit Abrahamszoon , de Scheepstimmerman Marten van der Va^^
noch acht matroozen , t'zaamen achtenveertig mannen , die op

floepen werden verdeelt. Toen beval hun de Ruiter, dat ze °P ,"
s
gaa^

»

fchen Brander, als zy zouden oordeelen dat het tydt was ,
zouden

j^y

en den zeiven aantallen en afweeren
: doch niet affteeken J°°U£Ctcfl

»

'thun naader beval : zeggende met eencn tot de vier Franfche n $c
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:

gcduurcndc dit fchrikkclyk zeegevecht op zyn fchip waaren geweeft , 1666.
Mndcr veel te konnen doen

, (ook betuigende , <to
rf^* *rw ferfoonen niet meer toe konden doen) dat

na J

n
!

,

|

ter Plegentheit van 'tnaaderen des gemelden branders, zich eenaam konden maaken
, en hunne dapperheit toonen met het bevech-

vv,. , «
brander

- Waar op zy tcrftondt verklaarden
, dat ze bereit rY

ie< rran'

m T ^^tebeftaan. .Dc Rijders vanLorraine, C^«"SS^
opiru ^

011 dc Bufca
» begaven zich tcrftondt in zyn floep. D'En- 2,chinecn

ter!
1 t

randCr
'

•

CCn fch
P°

n fchiP '

dat ecn oorl°gsfregat geleek
,
werdt

d" fl°CpCn '

von • j° r eenige van 'sKonings fregatten aangevoert
, en, met een Debran-

venP
acllteren ophopende, meende het Admiraalsfchip de ze- JchlSe

len' 1

rovincicn aan bakboordt aan boordt te leggen , en was geen fcheeps Ru,te«
^ngnte van 't boordt

, jaa zoo naa gekoomen , dat zich d'Engelfchen
boordt-

enep
UIC

? "y1unne floeP begaven, uitgenoomen een man aan 'troer t

denk" a
diedenbrandtin 't kruidt zou fteeken. Toen hing de behou-

fclit»

V
T \

grootc fcniP» en bygevolghvan 's Landts vloot en 'tgant-

de rl

V
f 1

'
aan CCn Zyde draadL Maar de R"iter, ty kavelende,

eat lchielyk het roer in ly aan boordt leggen, en de zeilen aan ftuur- .

wysbcl«d

°°ordt ombrafTen; waar door de brander gladt, achterom, 'tfchip mis «aT*
ei

'
en toen gaf hem de Ruiter de laage , liet de vier bemande floe- bran^«.

ptt ftraks affteeken , en op den brander aanroeijen. Doch den Engel-
enen

, ziende de floepen in goede ordre kloekmoedighlyk op hem aan-
komen , en met musketten vinnig vuur geeven, ontzonk het hert. Zy Dicvati

Maaken den brander zelfs aan brandt , en een Engelfch oorWfchip met d
'

EnSeI-

tteventig (lukken
,

dat hem zoo ver hadt aangebraght
, liep

&
groot ee- Sï^SÏ

Vaar van door zvn vuur aangefteeken te worden. Toen quam dat En-™b™*
gelfch fchip by Jen L. Admiraal van Nes, die 'tzoo haavende, dathetop de y fmeet en krenghdc. Het volk van den Engclfchen brander berg.

Heel' ^^^ '

en ^ dede metfwemmen. DeFranfclie

Ïhe t d'Jl
1

irt X
ltCrS^ waaren

!

wilden toen met groote moe-

4de£ g
1

C ^^"^yenen veroveren. Maar de Ruiter , duch-

Cen
C Zlch Zdve door te g<ootekloekmoedigheit zouden verreuk-

5S*Sf
te vcrre

r
an hr afraaken

»
liet de fl4en » «S «SS

*vK^ va^lch ^rder te waagen. Daarna genoot \Jyo™^
ten

vie floepen door waaren bemant, de zesduizendt gulden , ïè
eenUnTg dt

'
d
^,

by denStaat op 'tvermeefteren of verbranden vantóT xvas gepelt. Naa 't mislukken van den toeleg met den En- GroorgcC brandcr op de Ruiter, gaven hem verfcheide groote Engelfche

de Reh?i f
n °nder anderende Generaal Monk, in 't verby zeilen noch

berften 1 1
g°n: metzulkeen geweldt, dat het alles fcheen te zullen

F°°tftei
ecken

*
Ende Ruitcr

'
dieaMts inde grootfte noodenden

"^renv
1 m°cdt DCtoonde

•
was toen zo° hoopeloos, dathy, tenaan-

hoe ben fi
2yn rcnoonzoon de Witte, in deeze woorden uitborft : O Godt , Dc Ruiter

niet
een 1

Z°° on&elukktg ' ** onder z°o veel duizende koegelen
bynahoo-

Vader ,

e&el d™ rny wegh neemt ? Maar als de Witte daar op zeide

,

P

laat
ons d

fPree^t gy zoo vertwyfFelt : en wilt gy enkel fterven
,

°ns doodt
an wenden

» cn in 't midden van de vyancfen inloopen, en
'
Weet «i^

VC Toen ^uam de Heldt tot bezinning, zeggende, Gy
üls

*k %v

Wa
fgy

zeght: als ik dat deeddmwas }
t alverkoren ; maar

i
en 't^e^hA

m deezeWiepen kan behouden en afbrengen , dan kan

y Weerd frna herva*ten. Doch korts daarna quam 'er uitkomft.
e zich dapp«r

, door eenige weinige fchcepen , met naamen
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1666 den Kapitein David Vlug , die zich meeft achter hem en dicht t \

d'Engelfchen hielde ,
trouwelyk geholpen. Ook deed Monk weifl

^

D'Engd- fein , en men zagh d'Engelfche fcheepen d'een voor en d'andcr n

Sn vaTdc wenden; want de Ruiter bcgoft met zyn byhebbende fcheepen dc

Ruiter af. ken te naderen, daar zy zich niet dorften vertrouwen. Te dier ty h

bSCn

C

na- de Generaal de Ruiter drie van zyn fcheepen ,
die in denl veri*^

dcrcenBan- nacht te loefvvaart van hem waaren geioopen, en hy merKte u

ackkn
' gelfchen daar veertien fcheepen op afzonden , om ze te onderlcnep^^

fcheepen af- Daar op riep hy de Hooftofficieren en Kapiteinen ,
die zien y

™t[ om
bevonden, aan boordt, en beval den Viceadmiraal Adriaan BanKer

^
dwaalde en de minft befchaadigde fcheepen en fregatten , tot achtien in ge \^

fchfe^ettc
twee Dranders ' 2ich in 't begin van de Spleetete begeeven, om z ^

befch«-

n "
daar kruiffende of ten anker t'onthouden , en naar vermoogen ^

mcn * hinderen dat 's Landts naakoomende fcheepen en vaartuigen s*
-fa

vyandt niet zouden worden weghgenoomen , befchaadight ,
ofbe

^

op de rendevous inde Wielingen te vervoegen ; met verder laft
» ^

naa twee etmaal in deSpleete getoeftte hebben, mede zoude in

Hier toe werden de volgende Hooftofficieren en Kapiteinen

<£)e Viceadmiraal'Bunkert , Willem Hendriksz. van der

op 'tfchipvan Kapit. de Hauze. Elandt du Boü.

T>e Schoutbynacht Brunsvelt. Huibert Jakobszoon Hutgen
'

Jakob Tenjfe. Willem Boudewynszoon.

Jan Matthyszoon. Thilipsvan Almonde.

Jan tandt. Enno T)oedes Star.

Adriaan van Kruiningen. Thomas Tobias.

Willem Mariniszoon. Barent de Vries.

"Dirk Jobszoon Kiela. Tieter Feykes Eikema.

Jan Adriaanszoon Blankert.
j Reinier de Vos.

Branders. ^ Jan BroerszoonVermeuW'
aj ck

Deeze Kapiteinen en Bevelhebbers , hebben toen den Gtf^r ^ &
Ruiter eeniger maate kennis gegeven van de rampen die 'c^

kW
Vriefch esquadre waaren overgekoomen , en 'tfneuvelen der t- * fi<

raaien Jan Evertszoon, Tjerk Hiddes de Vries, de doodt van dfi%f
<

Twee En- ceadmiraalKoenders, en andere fchaaden, boven gemeldt.

ifhwpe'nge-
k

j

aarden zvn Officieren
, dat ze tweevan 'svyands fcheepen hjw£

tf
&

xonken eti

twee ver- ^"n c
' rampen hadden gekreegen. De Viceadmiraal Bankert bcg^.^p'

omzïtdrk
^ondt met zyn esc

l
uadre naar de drie afgedwaalde fcheepen ,

d

0Cep^

ichccpcn. gelfchen toen van afhielden ; zoo dat ze daarna by d'andere yf
je$

quaamen. Het fchip van wylen den L. Admiraal Tjerk Hiddes ^
was ook in der nacht van de Ruiters esquadre afgeraakr,

'
c^vn^°

e
f

De Ruiter
bekommering gaf. De Generaal de Ruiter, met zyne fcheepen^ vV

indt

ztilt de vervolgende, zeilde over de Wefterraan de Spleete in , kreeg v
oor

en kom"' Noordtoofl: met goede koelte, en quam ten zeiven daage J^nefl^
binnen voor de Doorlo , een gat zoo genoemt , met zyne byhebbende ie

,j fl
c

ten^ker
0

anker -
Dien zelvcn avondt zyn de Ridders van Lorraine,

c

Cavoy , met een galjoot van zyn boordt gefcheiden , om nja

vaaren, en van daar naar Parys te reizen. De Ruiter heen
:

j
lUll

n

tydt 't geen in 't gevecht was voorgevallen met een brie* 0C*'

Hoog. Moog. bekent gemaakt: welke brief hier onnoodig is
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cUu
at in

j°udt \
n yt?oor&™fc verhaal genoeghzaam is uitge- 1666.

iTa' ™ f

?

n daaghs ZOndc hy twee galJ°ots .
om tuiïchcn de

2anden van Walcheren en Schouwen
, twee of drie mylen t'zce-

waT£ \a rT
ng Van e

,

lkandere" verfpreit
, te zien en te lettenwat vyandtlyke fcheepen zich daar onthielden. Daarna quaamen de

de l A
G<*omrnitteerdc Raaden van Zeelandt aan zyn boordt

, omnaa
toeitandt van s Landts vloot , en d'uitkomft van 't gevecht te ver

S™' Z
l
vcrftonden hoe ^ Generaal de Ruiter, zich genoodtzaakt

aac gevonden met zyn esquadre , en dat van Evertszoon en de Vries
ntevallen: welke ramp, naaft de goddelyke beftiering

, (die de men-
uieiykezaaken

,
en d'uitkomft der aanflaagen regeert en fchikt) meeft

vemt veroorzaakt, gelyk boven is aangeweezen , doordien desquadres,

vm ,

zvn lcn
t

uldt> te veer van den anderen waaren verfpreidt, en het

VoeT
VC °n V3n de tVVCe L ^^iraalen, die de voortbght aan-

een: om hier van het laat aankoomen en lang weghblyven der ach-
cnioede niet te fpreeken. De Generaal de Ruiter , in de Wielingen gekoo- Vervolg
"jen

,
vernam noch geen tydine van den L. Admiraal Tromp , ofvan zynK

rTf°
mps

^squadre. De gemelde Tromp hadt , gelyk boven is gemeldt , den gant-
'

jenen nacht de blaauwe vlagh gevolgt , of vervolgt. Des anderendaaghs oie'san-
vondt hy zich met zyn esquadre ontrent de Galper, en naderde d'Engel-Sa

dJJ

^nekult
,
de blaauwe vlagge noch eenigen tydt volgende: maar ziende *fcgnoch

«at d'Engelfchen geen {tandt wilden houden
,
vondt ny eindelyk geraaden ™iTntydt

°m de Zuidt te wenden , den L. Admiraal de Ruiter op te zoeken
, en ™*»g.

te zien hoe 't met hem ftondt. D'Engelfchen , dat bemerkende zyn ook Kecrt tc

gewende
,
en hebben hem zachtelyk van verre gevolght, tot regens den S5rd«Zaavond

.
Toen zagh hy 'tgros van d'Engelfche vloot? die opwaarts aanff^!

quam laveeren, zonder een eeni
?
Nederlandtfch fchiptezien. Dochvry og^

laat in den avondt weidt hy tfcTüp van den L. Admiraal Tjerk HiddS
g waar doch t hadt geen vlag noch bramfteng op

, 'tgeen hem oor'^ak gaf te vermoeden dat het met s Landt! vloot niet wel moght

wTdin.,
°P voortzeilende^u^i hy den zeften 's morgens voor de

&mSg
' ^ qUam

J

naa
,

den middaSh het Land« Diep in met zvn /w'

,

voot

Pen rotTTl
ze
^

d°or"agel\De Ruiter verzeilde toen met zynfehee- |< Und"
r.

n rot tuüchen Dieshock cn V iffin^n . _ . y ,
cr Dwm.

JV-»n tf\ O & wumi gvuuwt , V,U 11UIU

bezeil
WaS £cwendt '

om liem t'onderfcheppen eer hy 't landt kon

Vaar
t'

docl1 dat de nacnt en de windt *iem grient "adt, om 't ge-

in de
°n

.

twyken. Dit was het einde van dien ongelukkigen zceflagh

,

len en7ke de Nederlander* niet dan twee fcheepen verlooren : ter Tho-
ĉheep

c

ncck
' °oven gemeldt. Maar al verlooren d'Engelfchen meer

°Vcrvvi
i

n
''- ^C-^ koven is aangeroert, zy hielden de zee ,

daar hunne
0ntren

t

lnm
p -

n beftondt
- Men zagh ze den zevenden van Auguftusmet

legg
en

ta

^
htigh zeilen

, kleen en groot , voor gaats in Schooneveldt

ren en K •

diCn Zclven daêh deedc dc Generaal de Ruiter alleOfficie-

ook te ^
aPlteincn aan zyn boordt beroepen : hun beladende , 'tgeen

1% WaS t>evoolcn
» hunne behoeftcedels op 'tfpocdighft op

*^oek» Vvv
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1666 te maakeir, en hem over te geeven: om van al wat noodig was op metf

voorzien te worden. Hy liet toen ook al zyn fcheepsvolk monitoren,

en bevondt toen dat hy ontrent dertig dooden en achtendertig zwaa

gcquetftcn op zyn fchip hadt. Welk getal veel minder was dan ment

vooren hadt gemeent , en hem , geduurende den flagh ,
aangebragi •

want veele hadden zich in 't gevecht, toen de noodt meelt neep, u

en daar verfteeken , en waaren uit angft weghgekroopen ,
die nu

,

o

honger geperft, tevoorfchyn quaamen. De Ruiter beloofde een maa

gaadje aan een yder die een der weghgekroopene bloodaarts zou ^
men aan te wyzen. Doch het getal was zoo groot , dat anderen,

't wel willen , en de fchulders kenden , hen niet dorften beklappen » " .

pSe«dM betichten. Midlerwyl quaamen de Gedeputeerden van 's Landts Ad -

der Admï raaliteiren , en daarna ook de Gedeputeerden en Gevolmaghtigden

«daarna'
Heeren Staaten , en daar onder den Raadtpenfionaris de Wit

,

aan
^

die van de Generaal de Ruiters boordt , om t'onderzoeken hoe zich alles m K
Heeren

vecht hadt toegedraagen , en op alles ordre te llellen ; ten einde da

koomenaan vloot weer fpoedig moght in zee raaken. Deeze Heeren toondeni'

de Ruiters genoegen ontrent de Ruiters bedryf : 't welk ook by de hooge Ovcrne^
Tojug. werdt beaangenaamt. De Heeren Staaten van Hollandt verftonden,

hunne Hoog. Moog. hem op de befte wyze zouden bedanken,

werdt daar op de volgende refolutie genoomen.

Extracl: uit het Regifter der Refolutien van de Hoog. Moog. H
ee£eI1

Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Mercurii den xi Augufii mdclxvi. ^
d«sïtS ^n deliberatie gekit zynde , isgoedtgevonden en verftaan, ^f^fa
Gweraaflot Heeren haar Hoog. Moog. Gedeputeerden en Gevolmaghtigden in de .

tofvan dc Hngen gejehreeven
zal worden, dat haare E. den L. Admiraalde ^

'

ter , uit den naam en van weegen haar Hoog. Moog. over zyne tfiaH^
iyke dapperheit engoede conduite , in de jongfte rencontre tegens

fchen betoont , in der befte maniere willen lauderen
, met betuigd

de zelve haar Hoog. Moog. aangenaamzyngewee
ft.

T. GERLACIUS. Vf'

Accordeert met het voor/chreeve Regifter.

N. R V Y S C &

'T is zeeker dat de Generaal de Ruiter met die brave retraitte°^?^tl
zonder een eenig fchip van zyn hooftesquadre te verliezen ,

hy de
jc

üandigen zoo groote lof verdiende, als hy ooit in eenige zeeflag^
fa-

b̂ "rkf bevochten. De Koning van Vrankryk fchreef aan den Grave d

des Koningsdes, zynen Gezant in den Haage, dat de Franfche Heeren ,
die m ,

g$
van vrank- vecht waaren geweeft , van de Ruiter getuigden ,

avotttt^t
ry^geprec-

jg cmr g> de û
^ ^pajpent /es farces humaines ,

f

ii
'fruit

flus fa retraitte que s
y

il avoit gaigné labataille: aiantrefifte^ jeilac

vaiffeaux a vingt-deux des plus grands d'Angleterre , & ffhyherf
Admiraux. Dat is: T>athy dingen gedaan hadde , die toonden dat / ^
hadt en herjfenen , en die de menfehelyke krachten te boven gm&?n^efidê

aftoght hooger achtende dan ofhy den flagh hadt gewonnen :
he
gn«e~

met acht fcheepen eens tweeëntwintig der grootfte fiheê
en^

afL^^
landt , en twee Admtraalen , wederftaan. De Heer van Beu

f

Ambafiadeur der Heeren Staaten by den Koning van Vrankryk , ^
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^gaande dat zeegevecht, en de hooghachting die de L. Admiraal de 1666.

den T
y H°f liadt verdient

'
aan den Secretaris Willem Nieupoort

n Jongen, met meer omftandigheeden
, op deezen zin:

Myn Heer

,

zêvpt
an^ U Zeer dienftelyk voor het omftandig bericht van 'tzee- Brief van

6 echt met d'Engelfchen
, en Godt almaghtig, met al myn hert, dat jJ^adSirJ tzen groot'en Zeeheldt , den Heer Admiraal de Ruiter, in 't mid- van Beunin-

Mtr'* Van •>-/>„ r^L'l.L.i. i . , , , ~ # „„„
, aan-

ftferfl»

z°° fthrikkelyk een gevaar , zoo genadelyk heeft bewaart. ^ g"
n
'

dcd(

^ jJca ts voorleeden Saturdagh tot Bologne aangekoomen , en heeft Ruiter, en

gelee

r^fchrïftebk verhaalovergezonden , 't welk den Koning voor-
2yn afto£hc-

**r 77 \ 7 am my Ur handt gefielt ü -
Ik heh 'm 'tleezen niet zon-

vm'tT ?
en aanmerken en overdenken , hoe zeer het welvaaren

bken ju***
m ^eeZ€ &ele&entheit: m deferfoon van onzen onvergelyke-

rnïraki
raa1

'- ™ &evaar ^eeft geftaan , en niet minder dan voor een

tfbr ,

aan&ezien >
dat men met een enkel Jchip zoo veel tegenweer en

deR
U

fj
üan vyandt kan doen. Maar zoo wel de Heer Bufca als

kie ,

Vm Lorraine
»
die gifteren aan 't Hof ügekoomen, zyn daar

raai**'
men van den Heer de Ruiter niet dan mirakelen vancou-

daad
en &°edt beletdt heeft te verwachten. T>ie brave Heer kan in der

at m het ongeluk
, zyne vloot , doorfchult van anderen

, ofdoorftink-
è'toevallen

, overgekoomen , die troeft genieten , dat zynjudicieufe en
>llragieufe retraitte , aan dit Hof, zoo by den Koning, als by allegroote
"teren

, hem tot meerder glorie werdt toegefchreeven , dan een groote
^koomene overwinning , die hy zoude hebben moogen bevechten. De
Heer Trins van Tnrenne Jchynt zich niet te konnen verzaadigen met
Jt looven en verhefen van alle de goede qualiteiten , die zich vertoon-
*n in al de atTien

, die van den Heer de Ruiter by de Franfche Hee-
die of zyn ftbif met zyn Ed. zyn geweeft , verhaalt worden , met

^aanige goedthartigheii, dat het bïykt , "dat hy niet aïïeen haar eftï-

van
™aar ook haar affeft*e heeft gewonnen. Ik kan uit het verhaal

>

f

t gevecht niet anders zien of d'EngeIfchen zullen ten minfte in

fy0o
Vezo° veel afbreuk geleden hebben, dan de vloot van hunne Hoog.^e Ridder van Lorraine heeft hier te Hoofgezeit , dat de Heer

Uech^
aai dc RJltter met zyn ftty alleen zoo veelvuur maakte in

y

tge-

rp *

dan drie Engeifthe ftheefen van zyne grootte , en dat hy niet en

on
0tJ

e °fde vloot van haare Hoog. Moog. , ongelukkige en malttieufe

Biea
6 ungezondert , zoude doorgaansdEngel/the Jlaan. By Fontaine
u

> den 13 van Auguftus.

ftellj
n

Crwyl werdt by den Generaal de Ruiter alles verzorght , dat tot her-

aan
^nr|

n t0Cru^lng der vloot kon dienen. De meefte gequetften waaren

?
aa dat ,

en in ^c gafthuizen gezonden : welker getal groot ofklecn was

,

^dijp
v

e kheepen in den drang van 't gevaar waaren geweeft. Op
Van

d'aJ[
a clcn L- Admiraal van Nes waaren ontrent tfeftig gequetften:

bove
kllcePctl heb ik geen zeeker befcheidt, behalven vaneeni-

^cCtle

n S°meldt. Te dier tydt toonde het ander fchecpsvolk een al-

Verv
erfch

SCnesentIieit 0m eenige ^aagen te moogen opgaan, en z"
'

en. Hier over viel eenige beraadtflaaging met de Gedep

Uw Ed. dienftwillige dienaar en vriendt

VAN BEUNINGEN.

Vw i den

8 9
Augttfi.
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1666. den en Gevolmaghtigden der Heeren Staaten , en der Admiraliteiten,

ook met den Krygsraadt. Men maakte zwaarigheit in 't opgaan toe

ftaan , duchtende , dat men ze , den toom los geevende ,
zwaarlyk we

h« fchefs-
1 ĉnceP zou krygen - Maar eindelyk werdt goedtgevondcn ,

dat me
^

voik

C

by
CpS

'tvolk by quartieren, beurt om beurt, yder voor den tydt van drie

^ier
,

cl

u Se» . zou toelaaten zich op het Eylandt Walcheren te gaan vernia
-

opWaichc- p . , , i-
r

j • j • j- ui«r!r 01 n boordt
ren aan land ken.- mits dat de geene die naa drie daagen niet vaardigniyK aan ^

gaan, om 20U vcrfcllyncn aue zyne te goedthebbende gagie zoude verbeur »

zich te ver- -/ ' ./ & t\ i- OD het
verfchen. en als een ichelm worden naargelchreeven. Daarna liet men ,

goedtvinden van den Krygsraadt , eenige van de meeft befchaa ig

fcheepen opwaart aan, en beooften de ftadt VlüTingen zeilen; ten P

zicht dat ze daar gemakkelyker zouden leggen , en te fpoediger v

toegemaakt konden worden. De fcheepen die zulks van nooden na

kan men zien uit de volgende lyft

:

Uit de Maaze.

L. Admiraalde Ruiter, —
L. Admiraalvan Nes. —
Viceadmiraalde Liefde .

—
Schoutbynacht van Nes. —
Kapitein Laurens Davids. —

Lyft der

meeft bc-

fchaadighde

fcheepen

,

die beooften

Vliflïngen

opzeilen.

De zeven Trovincien-

D'Eendraght. rT t/
u

De RidderfchafvanBoW
1*

'

Delft.

Groot Hollandia.

Kleen Hollandia.

Vitrecht.

Wajfenaar.

Evert van Gelder.

Elandt du Bols. — —
Ruth Maximiliaan. — -

Uit Zeelandt.

Schoutbynacht Evertszoon.

Kapitein Adriaan de Haaze.

Uit Vrieflandt.

Tieter Eykema. — —
Jan Vyfelaar. — -
Chriftiaan Ebelszoon.

Van Amfterdam.

HendrikVollenhove. —

<

Jakob van Meeuwen. —
Nicolaas Marrevelt. —
Kornelis van Hogenhoek.

JanvanAmftel. —
gieter Magnmzoon. —
FhrkFkriszoon Blom.

Uit het Noorderquartier.

L.AdmiraalMeppel. —
t

Kapitein DavidFlug. ' —
GraafJanvan Hoorn. —

<Pieter Kerfeboom. —
Tieter Klaaszoon Wynbergen. x j.xuurucrif»ur •

Kom. lakobsz. de Boer , om lekkagie. >t Wapen van Hollands ^
Geduurende het herflellen en toeruften der vloot, zondt ^cGeï̂ et

de Ruiter van tydt tot tydt verfcheide galjoots, fregatten ,
etl

fen
&fl

vaartuig in zee , om op d'Engelfche vloot acht te geeven ,
cn '

a
Vcïl

Krygnccht kruidende , alle aankoomende fcheepen daar voor te waarfchouwe
•

f

g
i8°l^ achtienden van Auguftus werdt by den Krygsraadt krygsrecht

gen
c(i

Zierixzee.

Veere.

i^Albertina.

Ooftergo.

Omlandia.

De Muiltromp.

^Amjlerdam.

TGeloof.
'T Zuiderhuis.

DeVryheit.

Edam.
De Zon.

Weflvrieflandt.

Naffau.

Gelderlandt. . _

TWapen van Enkhu^'
'T Noorderquartier.
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^ de ftukken, raakende de zaaken van Jakob Marion
,
Kapitein opliet 1666.

lcnip van wylen den Viceadmiraal Koenders , dien te laft werdt geleit

dat hy 2yn pücilt naa Koenders doodt niet betracht hadt naa behooren:
en van Taake Maartenszoon van Bolswaart , een matroos , den groot-
je11muitmaaker, die 'tvolk, geduurende de lefte zeeflagh , tot w ecrfpan-

ïHgheit hadt opsehitfl: , eeleezen , overzien en overwoogen. Waar op de xpP
ltcin

f

^apitem Marion by den Krygsraadt van zyn ampt werdt afgezet , en ver- gczct .

Klaart onbequaam te zyn om 't Landt voortaan meer te waater tc die-
nen

- Men verwees Taake Maartenszoon om met de koorde geftraftte Een ma-

lden dat 'er de doodt na volghde. Dit vonnis werdt eenige daagen do^Vver-
<parna

f uitgevoert , en met eene een matroos die by Kapitein Almon-

£
e hadt gedient , ter zaake van een manflagh ,

geherquebufeert , en beide
ept '

nunne lichaamen in zee geworpen. Een Quartiermeefter van 'tfchip

^roeningen liet men
, wegens de bovengemelde weêrfpannigheit , met

p^ehonderdt flaagen ftrengelyk laarzen , en driemaal van de ree val-
en

- Terwyl 'sLandts vloot noch ontrent Vliiïïngen lagh , overleedt ^auz-
«aar ter fteede, van de befmettelyke ziekte , de jonghfte dochter van

j
ongft-c

^
en L. Admiraal de Ruiter

, JufTrou Anna de Ruiter , een kindt van gee- dochter

."g verftandt , en zeer geneegen tot deught , in den ouderdom van elf y"£jjcn
Jaarenmin twintig daagen. Dit was een droevig verlies: doch hy troofte van dc pcft.

2lch
, met gelaatenheit , in Godts wil , en zocht zyn droefheit , door

tyn gewichtige engeduurige beezigheden , ten dienft van 't gemeen, te

Verzetten.

Nu ftaat ons te vermelden 't geen te deezen tydr ,
noopende de perfoon

*an den L. Admiraal Tromp, voorviel. De L. Generaal de Ruiter hadt,

ten tyde van zyn inkoomenin de Wielingen, met een brief aan deHce-

*en Staaten, boven gemeldt f> en daarna by monde aan hunne Gede- 1 p- 5*°-

^teerden, en die van d'Admiraaliteiten , 't geen zich in 't gevecht hadt
l°egedraagcn , bekent gemaakt : niet zonder eenig ongenoegen over \ be-

0J

)

g

c

c^
l"ers

leidt en doen van den L. Admiraal Tromp te kennen te geeven , terzaa- gen over

Y dat hy (gelyk hier boven ,
volgens dat fchryven , is verhaalt) zoo T™™£

ma
aat t'zeil ging, om by den vyandt te koomen, en zoo lang van de vlag «.vr.
leef. De Heer Tromp, hier van kennüTe krygende , fchreef daarna, den
ertienden van Auguftus , een' brief aan hunne Hoog. Moog. , ook een aan 1} Aui-

,

c Heeren Staaten van Hollandt, die in de Hiftorievan Aitzemakan ge- fchr°"n*
ee*en worden , daar hy zyn doen en beleidt in zocht te verfchooncn, aaudeHee-

p

n den L. Admiraal de Ruiter in 'tongelyk te ftellen : hem befchuldi-
rcnStaatcn -

|

ende met woorden , die genoeg te kennen gaven hoe verre de vriendt-
^

s

cha
p en 't vertrouwen tuffchen hen beiden was afgebrooken. Dc Heeren

1

Jaaten van Hollandt, over dit gefchil ten hooghften bekommert, en des-
ecgen voor verder onluft en ongemak beducht, bevaalen eenige Hee-

H^pj
1 hunne vergaaderinge dit ftuk eens nader t'overweegen , en hun-

Refi
\ ' Groot Mo°g- van hunnen raadt te dienen. Dit werdt in 't werk

^
elt

- Daar verders op volghde, dat de Raadtpenfionaris de Wit, den

HoH
nticnclen van Auguftus , ter vergaadering der Heeren Staaten van

me ,

ndt d'inzichten en 't goedtvinden der Heeren, die de zaak gezaa-

om i

v^ hadden overwoogen, voorftelde; te kennen gevende , wat men

,

de 71 °norde en vcrdeeling in sLandts vloot voor te koomen, en om
^elvemet eoedt beleidt te bellieren , behoorde te doen :

't welk hier

XLYI.

18 Aug.

T>at men de L. AdmiraaLTromp moe) op ontbieden: dat hy

'Ver

*6
r Admiraalde Ruiter niet overeen quam: dat's Landts dienft

rei
fihte dat noodtzaakelyk een van beiden moefl van zyn dienft ont-

Vvv 3 flaagen
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$i6 HET LEVEN VAN DEN
\666. Jlaagcu worden : dat Tromp by de Ruiter niet was te gelyken :

dat

v
Voordel Tromps laft alken hieldt tot weerzeggens toe : dat men hem van zyn

Raadden- ampt behoorde fontftaau , en een anderen L. Admiraal in zyne plaats te

fionarisdc kiezen: dat de Leeden in dit ftukcenpaarigh ,
geheim, en har'tigh moe-

gaJdc7Jg
r
"

ft™ : dat zulks ten hooghften noodig was \. Dit voordel (temden de

s"a"n"a"
Hccrcn Ec}elen toe , en de fteeden van Dordrecht , Delft, Leyden, Am-

Hüiiand?" fterdam, Goude, Rotterdam, Gornichem, Schiedam, Schoonhoven,

domenden
Bricl

' Allcmaar
> Hoorn,yEdam, Medenblik en Purmereindt. Die van

Admiral" Haarlem verftonden , dat menden L. Admiraal Tromp zoude op ontbie-

z TTn/c"
c^Cn

'
cn ilcm z

7
nen brie^' tegens de Ruiter gefchreeven ,

voor oogen

zoüdcom- Houden. Enkhuizen, dat men noch een proef zou doen om 'cgefchil by

Ü
T\ tC lcSScn - Monnikendam , dat men de zaak zou beleiden ,

om ^t0™?

f Dit wérdt mcc cen requefl: zyn ontflaaging te doen verzoeken. Hier op volgnde

vandEjc- 'tbefluit naar de {temmen der meefte Leeden, 't welk aldus luidde

:

mceftcLe- ^e R^dtpenfionarü heeft ter vergaaderinge gerapporteert de con-

dentoege- fideratien ende 'tadvys van de Heeren haar Ed. Groot Moog. Gecorn
~

ft

Refólutie
muteerden ' hebbende

, in gevolge en tot voldoeninge van der zeiver rj~

dcrHcercn filutie commifforiaal , in date den achtienden deezer hopende tna&wy

Holland
*" overleit en overwoogen

, wat tot voorkoominge van alle difordre en»*'

aangaande vifie in 's Landts vloote
, mitsgaders tot goede conduite over de &™ '

den l. Ad-
/jaare Ed. Groot. Moog. zoude konnen en behooren gerefolveert

en ff'

Tromp, difponeert te worden : ook fpecialyk geexamineert en aandachten è
'

2ïï£* Pn<iereert den inhoude van zeekere miffive , byden L. Admiraan r°p
'tL.A

C

dmi- aan haar Ed. Groot. Moog. gefchreeven uit 's Landts fchip BoUa^
*'

dolnïe'ria?-
Eggende voorVlijfingen , den dertienden deezer loofende maandt , t

ten. de , naa een omftandig verhaal van zaaken , die met zyne kennijfe > i
1
9 -<*ug. duurende dejonghfte bataillie tegens de Engelfchen , zouden wee&n^

'

gevallen , het beftuit 't welk hier naa van woorde te woordeü volgen^ >

Edele Groot Moog. Heeren

,

„Nu , naa deeze en allemynegetrouwe dienften , van den Hcere Z"

„ miraal de Ruiter , doorpajfte , zonder my gehoort ofwefprooken t^f'
„ben, enjaloufte,{om datGodt almaghtig met kleinder macht my °tT„vyandt heeft avantagie gegeven , ende hemmet eenerooter maght

**'

„avantagie) voor oorzaake van de neederlaage ende voor een fibel*'ff'

,
deerteert te worden

, ü my onlydelyk
, ende zoo ween reparatie daar

„ ö— ,

—

,,„^,fy,r„ nvuii, i>c zimienKonnen w*,t*"-

,
is geen tydt om fchelmen te employeeren

, maar wyze , voorzid^ff -

e
^couragieufe Zeehelden, die voor 't vaderlandt en haar eige rep»*'

1

e
„bereidt zyugoedt en bloedt op te zetten, welke ik meene tot $
„zoowel, door Godesgenadigen zeegen, te hebben geconferveert ,

da
, «

„geen L. Admiraal de Ruiter, noch eenig menfchterwerelt (*jje
„ ik leve) capabel acht

, my die te zullen ontfteelen , maar 4%
e de

„veel confufiem de vloot, tot myn leetweezen , te gemoet zie ,

etl

j\en
„Officieren en matroozen, aan landt koomende , malkanderen
„vermoorden, 't welk Godt verhoede.

Waar op gedelibereert zynde
, ende in achting genoomen dat de *

noemde L. ZAdmiraal Tromp
, naa demonftratie van zoo gro°tefJts

fiteit en verbittertheit tegens den L. ^Admiraal de Ruiter,
'sJj

,eft0
vloote als Generaal en Chef commanderende

, te gelyk met den & ,

ef

L. ^Admiraal de Ruiter niet gelaaten kan worden in employ, f
9 »s

>s laai»
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s Landts welwaaren ten uiterfte te doen pericliteeren, door eene appa- 1666.nJite tweedraght en confnfie , die in zulken cos met reden in de voor-
Jwreeve vloote zoude ftaan te bevreezen , is, tot verhoedïnge van dien,
Veptaaii engerefolveert , dat de commijfie , aan den voornoemdenTromp,
a'

s'L- ^Admiraal vanHollandt en Weftvrieftandt onder 'tKollegie ter
dmiraaliteit tot t^Amfterdam , by provifie , en tot haare Ed. Groot,

j
00
g- kennelyken weder'Zeggen , gegeven , zal'werden ingetrokken

, gelyk
e zelve ingetrokken wordt mitsdeezen > en dat dienvolgende op >t al-
rJpoedighjte wederom tot fuppletie van de voorfchreeve flaatze , met

obj
n^er

®fficter 'van couragie enbeleit ,
geprocedeert zalworden : en

F mt zulks met de meefte ordre ter executie geleit werde , dat bver-
ul«s van weegen haare Ed. Groot. Moog. ter Generaaliteit de zaake

^
ay

.

'
Jeenen zal worden gedirigeert , ten einde de voornoemde Tromp

J aare Hoog. Moog. ten fpoedighfte en op fichts briefs mooge worden

n
W
farts befchreeven , om V zyner aankomfte alhier hem de voorge-

le zyne dimijjle bekent gemaakt te worden , als naar behooren.
L. Admiraal Tromp , op 't aanfchryven derHeeren Staaten , den

k
^°™p

^etitwintighften der maandt in den Haage gekoomen
, vervoeghde dcnRaadt-

ich (cenige kennis hebbende bekoomen van 't geen 'er gaans was) by PcnCr
"~

en
Raadtpenfionaris de Wit: hem niet alleen vraagende de reden waar-

*
5 '

01 dat hy ontbooden was , maar daar byvoegende , dat hy bereidt was zy° aan-

en Heere de Ruiter alle voldoening te geven , en zynefaute tegens hem
le lngï

en de hooge regeering opentlyk te bekennen. Indien men , zeide hy , hem
&€n vlagh of esquadre toevertroude , *t zou hem genoegh zyn dat hy

maar voor zyn feconde moght vechten. Hy wilde ïn deezen tydt

^Ver als Kapitein fzee gaan , en zoude zich draagen gelyk 't een eer-

man betaamde. De Raadtpenfionaris maakte dees aanbieding den H^renstaa-
v^rentwintighften ter vergaadering der Heeren Staaten bekent : waar ten wordt

?P de zaak in naader overleg werdt gebraght. Maar de Heeren Edelen
h^lgc'

^ven by t voorgaande befluit , en verftonden dat men hem zou ont- x^Aug.

en hem dat aanzeggen , met Iaft van voor eerft in den Haage te

j?
Ven

, zonder naar de vloot te gaan oftefchryven , oppeene vanJchul-
JL-} gehouden te worden aan muitery. De fteeden van Dordrecht

, Delft,

<je
fn.* Amfterdam, Gouda, Gornichem, Schiedam, Schoonhoven,

M Alkmaar, en Hoorn waaren van 't zelve verftandr. Haarlem
lcle niet gclaft te zyn. Enkhuizen verftondt dat men de zaak moeft

^byteleggen; doch, in gevalle van eenpaarigheit, zoude het aanzien.

j^

am fprak het voorneemen teegen , met verzoek van aanteikening.

v^^ikendam vreesde voor onheil. Men bleef dan , door de meerderheit HurmeEd.

toe 1

men
' by voorgaande befluit, 'twelk aan den Heer Tromp, Moog.biy-

WeV^ binnen Hondc , ten zeiven daage door den Raadtpenfionaris venbvhun-

Wd bekent gelaakt, hem aanzeggende, dat hunne Ed. Groot Moog.
n
\
r

f°
l™c'

mir
*ll
.&0edtgevonden, de commijfte , hem voor deezen , als hun L.t^d- Hy wordt

Xvede !lder 'tKollegie t'Amfterdam ,
gegeven, in te trekken, hem die^n

pt

z
0
y
n

n
t.

aan i

r a^v°rderende. Hy antwoordde , dat hy daar toe bereidt was: en nam flaagen.

hUtln
lu^e Ed. Groot Moog. ordre met alle ontzich te gchoorzaamen ,

14 Auz'

haclt

C
fcd. Groot. Moog. bedankende voor alle de gunft en eere die hy

Ha3JCaooten
- Men beval hem met eenen , tot naarder ordre

,
in^5n

bi7^ te bloeYeT 1

UAyven , zonder naar de vloot te gaan , of te fchryven. Dit

,

cloofdc hy insgelyks te zullen naakoomen. Daarna verzocht hy ^ynver-

biYve S aan den RaadtPenfionaris , dat hem , naa een dagh vyf of zes
ens m den Haage, van hunne Ed. Groot Moog. verlof moght wor-

den

>oks, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.
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1666. den gegeven , om een keer naar 's Gravelandt op zyne goederen re

moogen doen. Ten anderen , dat hem een fchriftelyk befcheidt nioght

worden toegedaan
, waar by hunne Ed. Groot Moog. zouden gelieven

te verdaan en te verklaaren , dat de zelve hem ,
Tromp ,

van zyne

funclie niet hadden gedemitteertoftcgelicentiecrt uit reeden van ecmgn

delict ofte quaade feiten by hem gecommitteert : maar alleen uit andere

Rcfolutic
confidcrat:icn

> haareEd. Groot Moog.daar toe gemoveert hebbende.

daa

C

rop
U

gc- Dit tweevoudig verzoek werdt door den Heere Raadtpcnftonaris de

noomen. Wit ter vergaadering voorgedraagen , cn daar op goedtgevonden en ver-

j^.
1

* ftaan, dat de Heeren Gecommitteerde Raaden zouden worden geau-

thorifeert, omme, des verzocht zynde , den voornoemden Tromp ,

naa

expiratie van weinig daagen, zyn verzoek om naar 's Gravelandt te gaan

te moogen toeftaan : des dat het zelve zoude moeten gefchieden met

circumfpe&ie, cn onder behoorlyke precautien: en wat de verzochte acre

aanging , werdt de finale refolutie
, dienthalven te neemen ,

uitgeftelt
tot

naadcr deliberatie. Ten zeiven daage hebben de Heeren Staatcn van Hol-

landt, op 'tontfangen der brieven van de Raaden ter Admiraliteit van

Amftcrdam en 't Noorderquartier
, (houdende voorflagh van perfoonen '

omme daar op by hunne Ed. Groot Moog. in 'tvergeeven der L.A"011
'

raalsplaatzc , het Viceadmiraals en 'tSchoutbynaclitsampt, door 't ver-

baten van de Heer Tromp
, en 't overlyden van Van der HuW e

d k 1

'tHoen °Pen ftaancie
» gelet te worden) beflooten

,
eenige bcquaa 1"

TanGcnr perfoonen daar toe te verkiezen. Dienvolgens werdt de Heer
lc

£
w'nto't

J°fePn van Gent
»
K°rnel van 't regiment zeefoldaaten

,
by henver|°

L?Admi-
0t

ren rot L. Admiraal onder 'tKollegie ter Admiraaliteit tot Amfterdajj
1

;

s£kt«o
k de Sclloutbynacnc Ifaa^ Sweers tot Viceadmiraal onder 't zelve &oi

\

vTceadtSï gie, en de Kapitein Jan Gideonszoon Verburg tot Schoutbynacht»
gal, jan de plaats van Sweers : voorts de Kapitein David Vlug tot Schoor

Verboot nacht onder 'tKoUcgie ter Admiraaliteit van 't Noorderquartier-
V

scbomty- Kornel van Gent daarop ter vergadering van Hollandt verfchyncn^e»
e

^
AmfteSam ,

hem 't goedtvinden der Heeren Staaten (aangaande 't L. Admiraal"
cnvw tot aangezeit zynde, bedankte hunne Ed. Groot Moog in Ae befte fo^

w« voor de gunft en genade die de zelve aan hemhï^^%
hoifant r \flyk

,

betuigende >
van harten te wenfehen dat hunne fh

vantn t

Giooc Moog. hem
(

Van den voorfchreeven &nft «
SS?! T'

daar t0
? ?fht

!
de redenen ^brengende

, cn onder anderen
*J

Z;k£! ™0™™^ tydts de zcehadt bevaaren ,

n

teexcufc- nooit voorneemen gehadt daar inne te continueren , mits welke W°£

*W ?f
r ^«^ ^niflc hebbende bekoomen van het ftuk, de z^*

fchap betreffende
, zich niet alleen ten hooghften bekommert

,

ook onbequaam bevondt om een esquadrc te commanderen :
ver*^

de nochmaals
,
dat de voorfchreeve dienft door een ander bcquaa^

foon moght werden bekleedt. Naa dat hier op geraadtflaaght
ben de Heeren Staaten aan de voorfchreeve redenen geenhns kofln? van
fêteren, en mitsdien goedtgevonden en verftaan , dat de Kor*cl L

dSSS Gent nochmaals zou worden verzocht, aangemaant, cnJcs^o
0

staaten, precies gelaft, de voorfchreeve funftie en employ, zonder eemg

J3L% ?
el \°P zich * necm

,

Cn en den dienft van den Lande te betracW

gcnoodt- des dat te gelyk van tgeen voorfchreeven is notulen gehouden,
en

SSdSft ' voornoemden Kornel van Gent
, op des zelfs verzoek ,

by extract au
1

aan tc nce, tyk ter handen geftelt zouden worden
, omme zich daar van te 01

ttcn
' daar en zoo hy te raade worden zal. Gelyk ook daar op de K°rn £ent
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£ent den behoorlyken eedt als L. Admiraal heeft afgeleidt en gedaan. 1666.
oen dit ter vergadering der Heeren Staaten Generaal bekent werdt

ë maakt, toonden de Heeren van Uitrecht
, OveryiTel, Stadt Groe- Misnoegen

d

*ngcn en Landen eenigh misnoegen ; meenende , dat zulks niet zon- fi?**"
Kcnnifle van hunne Hoog. Moog. hadt behooren te gefchieden : maar Jttzsm*

bTuu êeantwoordt: ' dat de laft van L. Admiraal , die aan Tromp
XLVI '

Hollandt alleen was gegeven , ook by Hollandt alleen kon ingetrok-
n worden: laatende zyn commiflie als Kapitein , die hy van hunne

£°og. Moog. hadt, in haar geheel. Dus raakte de Heer Tromp , die voor-
enen 200 groote proeven hadt gegeven van zyn kloekmoedigheit

,

°r Zyne twift met den Generaal de Ruiter , uit der zee. Dewyl de
*eren Staaten toen oordeelden, dat, een van beide moetende wyken,

len u
Cn iiac^en de Ruiter aan te houden , en boven Tromp te ftel-

• Hoe ook zyn zwager de Heer Kievet, Gecommitteerde Raadt der

t
,

ercn s^aten van Hollandt in den Haage , wegens Rotterdam , te dier

de ft

Zaake Van zeckcr gedrukt verhaal, tot miadeel van den Heer
Ruiter

,
door zyn toedoen in 't licht gekoomen , in haapering raak-

,
>
en daarna, nevens den Heer Ewout van der Horft, ter zaake van
verftandt met den Heer van Buat , ten lande uitweek , ftaat hier

et t'ontfouwen
; nocht ook den droevigen uitgangk van den zeiven

üat
, die te deezer tydt in hechtenis was , en daarna zyn hooft op een

}

cnavot moeftlaaten. Want het verhaal van deeze dingen, by anderen in
^breede befchreeven f , zou my te verre van het ooghmerk deezer Hi- ïZkjti§-

ttorie doen afwyken. Weinig daagen voor 't afzetten van den Heere
^

Tromp, beflooten de Gecommitteerden der Heeren Staaten van de Stadt
Groeningen en d'Ommelanden , ter gelegentheit van 't fneuvelen van
den Viceadmiraal Koendcrs , den Generaal de Ruiter de maght ot> te ntevan

erna xtvi,

7 Aug.

, — i>H»yt v»^ «lu^iiv uic van
daagen

, om in des zelfs plaatze een ander bequaam perfoon tot Kapi- Gt^ogpa
fitten Viceadmiraal, weegens de Provincie van Vrieflandt cn Stadt en meiandTn
*-ande, (ftaande ter beftellinge van Stadt en Lande) met den eerden te g

evende

van
l

S
2Cn: oordeelende dat dc gemelde Generaal de befte kenniffe hadt omeenT

vc -n
^ualiteiten >

die tot ^ekleeding van 't gemelde ampt werden dercn KaPi-
reiicht

:

ook mede van zoodaanige perfoonen , die in de voorgaande SS^i

,

dcn

eC n Scnocgn^aame proeven van hunne moedt en dapperheit had- '"^plaats'

^ gegeven: hem tot dien einde de commiflïe toezendende , metoope- 2»*°»"

kie
aat2e

» om die met den naam van den perfoon , dien hy zoude ver- v«^ezen.

D 0̂ .
n

' te vullen. Op dit verzoek heeft de Generaal de Ruiter Enno Die daar toe

als c7
S Star

' KaPitein ollder 'tKollegieter Admiraaliteit t'Amfterdam » tcin Enno

verl\
crvaaren foldaat en zeeman , die 'tftuk der equipagie grondig ^JfJ

Star

Stad°
ndt

' en daarenboven van ouder tot ouder uit de Provincie van
v" lc

'

cie v

C
,

n J-ande was gefprootcn, tot Viceadmiraal der gemelde Provin-

^encn
ren

' en ny daar op den gewoonlyken eedt gedaan. Den ne- r^Aug.

landt-
nt*8nften der gemelde maandt werdt de Generaal de Ruiter aan

ryk
°nc^0°den : daar hy den Heer d'Eftrades , AmbafTadeur van Vrank-

teerd
V°udt:

'
dic

' ncvens den Marquis van Bcllefons, met de Gedepu-

t'ïaajyl

1 Van nunne Hoog. Moog. beraadtflaagde over de conjunctie of

HartQ
nv°cging van 's Landts vloote met die van Vrankryk ,

onder den

ft0nc|^
Van beaufort, zoo lang verwacht, die toen in 't korte te Rochel

derip
te koomcn. Ten zeiven daagc werdt de Generaal de Ruiter , door

Van
^elden Graave d'Eftrades, in 'tbyzyn van Bcllefons ,

ter zaake

Heit /
nC llcldendapperheit , uit den flaame en van weegen zyn Maje-

van Vrankryk
l* Boek.

met de Ridderlyke Ordre van Sint Michiel ver-

Xxx eert:
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1666. eert: daar by voegende des Konings afbeelding op goudt geamaljeert^

Dc Ruiter €n met een meenighte van diamanten , in drieryen , als met een ly

?ofdr?v
C

an krans ,
omringht , hebbende in de middelde ry twaalf groote diamanten.

sintMichid, en boven 't hooft zyner Majefteit was een kroon van diamanten

,

giften^ wc- daar onder drie zeer groot, aangehecht, ter waarde van tienduizend gu-

gensde'n den. Hy ontfing ter zelvcr tydt van d'Eftrades noch een zwaare gou

v3yk
Va

" keeren en gedenkpenning ,
op welker eene zyde des Konings beew^

vereerc. ftondt, en op d'andre zyde het zinnebeeldt van de Zon, die de vv

befchynt, met dit opfchrift , NECPLURIBUSIMPAR-
^Alleen kan ik tegens veelen beftaan. Of dus : Voor veelen ook am

genoegh. De brief , die zyne Majefteit den L. Admiraal te dier ty

door den Graaf d'Eftrades , zynen Ambafladeur , liet overleveren, w

van deezen inhoudt. n Are de
Monfieur de Ruiter , ayant refolu de vous honnorer de mon

S'. Miehel, fen envoye prefentement le Collier au Sieur Comted'Ep^

des mon Ambajfadeur extraordinaire en Hollande avec le pouvojr

VinftruEüon qui font neceffdires four vous le donner de mafart, ^> c

me en cela vous recevez un témoignage bien particulier de l'eftime 4

jay pour voftre merite , je m y

afteure ,
que de voftre part on ne^er

a\

rien qui ne réponde aux ajfurances qui rn'ont eflé données de voJfre

J
feclion pour le bien de mon eftat ,

pour l
1

accroijfement des avanta
foi

duditOrdre. La prefente n'eftant furautre fujet , je prierayDi?1̂
'

vous ait , Monfieur de Ruiter , en fa fainte garde. Efcrit d Vinc€tl

le jour dAouft. 1666.

LOUIS.
De Lionne.

Myn Heer de Ruiter , .
.

Bejlooten hebbende u te vereeren met myn Ordre van Sint WtC'Ji?
'

zoo zende ik nu den halsbandt aan den Heere Grave van Eft^-1
myn extraordinarii Ambajfadeur in Hollandt , met de maght en * 1 '

ftruftie die van nooden zyn, om u den zeiven van mynent weegen tet'

ven. En gelyk gy hier door een zeer byzondregetuigenis ontfanght
^

d'achting die ik tot uw verdienften hebbe , zoo verzeekerik mydatr}1
.

van uw zyde niet zal zien, dat niet zal overeenkoomenmetaeV^»
kering die men my gegeven heeft van uwe genegentheit tot de wev
van mynen Staat , en tot den aanwas en voordeel der gemelde 0r

Dit fchryven tot geen ander einde dienende, zal ik Godt bidden > ^
hy u., myn Heer de Ruiter, houde in zyn heilige hoede. Gefchree

Vincennes den daghvanAuguftus. 1666.

LOUIS.
De Lionfte

'

•dde a^s

D'Inftruftie , aan den Grave van Eftrades gezonden ,
,ül

volght. a
n0

ftre

De par le Roy , Chef& Souverain de Vordre de S*. Michel *
^ &

cher bien aimé le Comte d'Eftrades , Chevallier de nos ^S-Jatf
noftre Ambajfadeur extraordinaire en Hollande, Salut. L'aK* Je

témoignepour noftreperfonne , &pourle bien de noftre Eftat ,
1* d

a0ts,

Ruitef, Lieutenant Amiral General de nos tres-chers , grana c^pes

aüiez & confederez , les Sieurs Eftats Generaux des Trovinces ^$
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p
S ^V-has

, refutatum que fin experience dans les .armes 1666.
J n grand courage luy ont acquife , donné fitjet aux Chevalliers
*e nojtre ordre de S'. Mïchel

, qui fint prés de nous de Vaffocier en leur
mpagme, nom avons creu que pour luy en donner le Collier nulnepou-

q
V
q

s
'

acquiter de eette ceremonie-ld plus dignement que vous ferez.
eJt pourquoy twus vous avons commü , ordonné & deputé , commet-

IT
' or^onnons & députons par ces prefintes fignéesde noftre main ,

orl L mftre ¥art ïreIenter audit S>. de Ruyter le Collier dudit

a tr Pren^'e de luy le ferment de la maniere "accoütumée , & plus
P etn declarie en finftruclionque nous vous envoyons , &generalement

fint

eH C6^a Ce n0US feflons ou pourrions faireJï nous eftions pre-
^Jvperfoime. T>e ce faire vous donnons pouvoir , authorité , com-
JJjon

t & mandement fpecial par ces prefentes. Car tel efl noftre

d*j'n
2)ö;/7^' * Vïntennes fius le fcel de noftre fieret , le zz jour*0llJt , ïan milfix eens foixante fix.

LOUIS.
'Par le Roy

, chef&fiuverain de Pordre de Saint Michel.

DE L I O N N E.

yan weegen den Koning
, Opperhooft en Souverain van d'ordre van

int Miehiel. t_Aan onzen waarden en wellieven den Heere Grave
Eftrades , Ridder van onze Ordres , en onzen extraordinarüAm-

yj/adeur in Hollandt , faluit. *De genegentheit die de Heer de Ruiter
,

Admiraal Generaal van onze zeer waarde groote vrienden
, geal-

heerde en bontgenooten , de Heeren Staaten Generaal der vereenigde
Nederlanden

, betuigt tot onzeperfoon en tot de welftandt van onzen
haat, en de reputatie die zyn ervaarentheit in den oorlog, en zyngroo-
* kloekmoedigheit hem hebben verworven

, den Ridderen van onze

h

r̂re van Sint Michiel, die by ons zyn , reden gegeven hebbende om
^ in hunne compagnie aan te neemen: zoo hebben wy gelooft, dat , om
t£

den halsbandt over te geven , niemant zich ontrent die ceremonie be-

dQn
Zalnten dan gy> En daarom is 't dat wy u gecommitteert

, geor-

d0
*eert en gedeputeert hebben, committeren, ordonneren en deputeren

*an ] fc^'fi '
met onze handt onderteekent

, om van onzent weegen

dre
gameiden Heere de Ruiter denhalsbandt vandevoorzeide Or-

jjr
aan te bieden , en hem den eedt afte neemen op degewoonelyke wyze

,

Ya*l !/
Ver^aart in d'inftrufiie die wy u toezenden , en in 'tgene-

k \ p
r ontrent te doen 'tgeen wy zouden ofkonden doen , indien wy

Quth -

n
.

tcgenw°ordig waaren. Om dit te doen geeven wy u maght
,

tyanth***'
commtJPe en fpectaal beveldoor dit tegenwoordig gefihrift.

Zeeaei i
°ns alzo° &elltff -

Gegeven teVincennes
, onder ons fecreet

^erdt & 11 van ûg$m »
m den jaare duizendt zeshon-

* faentfeftigb.

LOUIS.
s

Van weegen de Koning , hooft enfiuverain van dVrdre van
Sint Miehiel.

DE LIONNE.
By '(.i^

ec
Utyjge

0nig%k gefchenk werdt het volgende fchrift gevoegt, tot een
6e getuigeniflèderKoningklykegunfte, en 's mans verdienfte.

Xxx z Au-
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1 666. Aujourd'huy xxjour d'Aouft m dc lxvi. L E R O Y eftant *V£

Gefchrift eennes, bien ïnformé des importants & recommandables firvices , q

JJjJ r<W depuis longues années le S*. de Ruyter aux Steurs Eftats ^enera

vanvraük- Trovinces unyes des Toys-bas , qui luy ont fait menter la cnarg

Vk *W </<? ^»;>tf/ , ÖJ ^>r^/> des effctls de fin aPf tl

met dia- ' qui correfpondent d l'eftime que fa Majefté fait de fa ferfinne , J>
m

™™X™l?rem;es escktantes
i <l

u'
11 a fifóuvent données de fa vakur

j
^ Jes

ecngoadc grande experience au fait dc la qtierre , & du commandement des ai

SSX" navalles , fa Majefté luy a fait tf luy fait don par kfeH*}Z$
vereerde, defin portrait , rar/V/jy des diamants d'me chawe dor>

y
CUJ"

par ce tesmoignage de bienveillance faire cognoitre au public la conj

^
ration qu'elle fait du courage & des talents extraordinaires qn e

reconnus en la perfonne du $>. de Ruyter, elle a cru quen ce rencon

\

elle 11e pouvoit le faire plus avantageufement qu'en prenant fit»

eette marqué d'honneur foit confervée dans fa familie ; Tour cef eA
g

fa Majefté a ajouftê eette condition , a declaré © entendu ,

dcc

• & entend bienexprejfément ,
qu'aprés la mort dudicl ^' de

A

^M^er
paC

dit portrait ,
enrichy de diamants ,

enfemble la ditte chaine aor ,
F

fent & appartiennent au Sr. Engel de Ruyter fin fils aisné , fanS^l
fes autres enfans ÖJ heritiersy puiffent pretendre aucune part , 2^
fa ditte Majefté seft portée d'autant plus volontiers quelle a ^Jf-tefi
ceu une fort bonne opinion du merite perfonnel dudit Engel de ™,-

teg
qui luy donne lieu d'efperer qu}

il heritera de toutes les grandes qua . ,

a

iïunfi iüuftre pere , & c'eft par cette confideration que fa Maf)
^

voulu luy donner en fin particulier des preuves de fa bonne w
rmoignage d'iceüe , elle m'a commandê d'en expedier ^.K^
et ,

qu'elle a voluJigner de fa main & eftre contrefi$*
é t$

moy , fon ConfeiUer & Secretaire d'Eftat ® de fes commandefflW

finances. LOUIS.
T>e LioMe -

Dit gefchrift, ten naaften by van woordt tot woordt vertaalt, z°°

d'eigenfchap onzer taaie toelaat , behelft deezen zin. 0
VcrtaaKng DE KONING, zynde op deezen dagh , den xx van t^Aug4^'

g 0
Soekljk" 'tjaar mdc lxvi , te Vincennes , wel onderricht van de gewich^L^
gefchrift. lojfelyke dienften, welke de Heer de Ruiterfedertveelejaaren *f

aZeft

ren Staaten Generaal der verecnighde Nederlandtfche Trovincic»

gedaan , die hem V ampt van hunnen Admiraal deeden verdik
• genegen om hem a"uitwerkingen van zyngenegentheit mede te deele

n
'^0

eenkoomende met d:achting die hy heeft van zyn perfoon , en Me

neemende proeven die hy zoo dikwils van zyne dapperheit ,

eneV
rjjeepS'

groote ervarentheit in 'tftuk van den oorlog en
y

tgebiedt otver
J
C

Ut
gt'

maghten, heeft gegeven , zoo heeft zyne Majefteit hem befcho**
0
yefte~

lyk hy hem befchenkt door dit tegenwoordig Gefchrift , met $f geren^
e

nijfe, verrykt met diamanten , en met een goude keeten: en ^jjoe^
door dit getuigeniffe van gunft aan eenygelyk bekent te maaken

^ ^ fy

werks dat hy maakt van de kloekmoedigheit en ongemeene g
aeve

^uijef

in de perfoon van den Heer de Ruiter heeft bevonden, ^°°^efn ^et te

flaan dat hy zulks in dit geval niet voordeeliger kon doen ,
dan

^0
tFmitie. 6ezorgen dat dit teeken van eere in zyn \ huis bewaart w'^ '^bt*

welken einde zyn Majefteit daar deeze voorwaarde heeft byg &
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en heeft verklaart en verftaan, gelyk hy verklaart en verftaat wel uit- 1666.
wukkelyk

, dat naa de doodt van den Heere de Ruiter zyn beeltenis
voornoemt

, yerrykt met diamanten , nevens de genoemde goude keeten,
zal koomen in eigendom op den Heer Engel de Ruiter zynen oudtften
°°n

:
daar zyn Majefteit te gewilliger toe heeft verftaan , om 'tgoedt

6 oelen dat hy aireede heeft opgenoomen
,
aangaande d'eige verdienfte

an den gemelden Engel de Ruiter ,

9

1geen hem reden geeft om te hoo~
rf», dat hy ook van al de groote hoedaanigheden van zulk een' doorluch-

lf>
H?a^er zal erven: en 'tis uit deeze inzicht dat zyn Majefteit hem

tot

tpZOn^er °°k proeven van zyn goede gunft heeft willen geeven: en
betuiging der zelve heeft hy my bevoolen dit tegenwoordig Gefchrift

en

V
j
rvaardigen

y *t welk hy zelfmet zyn handt 'heeft willen teekenen ,
' Aat het ook mede onderteekent zou zyn door my , zyn Raadt en Se-

etar14 van Staat, en van zyn beveelen en geldmiddelen.

LOUIS.
De Lionne.

Te dier tydt gaf de Marquis de Bellefonds te kennen, datzynMaje-
»t van Vrankryk groote genegentheit hadde om des Generaal de De Koning

xuiters afbeelding in Ichildery te hebben. Ook werdt die fchildery daar- $L\«~c
a gezonden: en weet ik dar de Heer Hugo de Lionne , Marquis de dc Ruiters

öerHy
, Bewindtsman en Geheimfchryver van Staar , in zeekeren brief,

afbeeIdu,g-

aan den Heer de Ruiter gefchreeven , daar van gevvach maakt , met deeze
^Oorden : Monjieur , Sa Majefté attend voftre portrait avec impa- Briefvan
tlence, & fera tres-aife de le recevoir , & de placer dans l'un de fes ^Sj^e
Jpartemens le portrait d'un homme pour la gloire ® la haute valeur tedirïïSfap

«« quel elk a tant d'eftime. Tour moyjen ay le mefme fentiment ÏS de&CchKC~

tfw un dejir tres-ardent d'avoir des occajïons de vous témoigner queje
^

* ui* autant queperfonne

,

Mon fieur

,

Voftre tres-humble & tres-ajfectionnêferviteur

DE LIONNE.
T welk naar den zin dus kan vertaalt worden.

%n Heer,

en Majefteit verwacht uw afbeelding met zeer groot verlangen,

uan
a*xich verheugen dat hy ze magh ontfangen: en dat hy de beeltenis

de £
€n' man, wiens glorie en hooge dapperheit hy in zoogrootewaar -

aaHa '
ma& ^aats geeven m een van z>yn vertrekken. Wat my

Vterig
t

1 *^ ben van 't zelve gevoelen , en heb daarenboven een zeer

Zeer i&eerte om u h a ê gelegentheden te betoonen dat ik ben zoo
als iemant

,

%n Heer,

Vw zeer ootmoedige en zeer genege dienaar

DE LIONNE.
Al

^et
fcha°

0k dc Generaal de Ruiter de Koningklyke weldaadtvan 'tRid-

er^endef
'
en̂ 'andrekoningklyke giften, meteen brief van dankzegging

> *eide zyn Majefteit tot den Ambafladeur van Beuningen , die

Xxx 3 den
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1666. den brief overleverde : dat hy den Heere de Ruitergaarne hadt willen be-

VmBtu- tuigen, hoe hoogh hy zyn verdienften waardeerde. OndertulTchen werdt

TFbnl^mM Zeclandt over dagh en nacht gearbeit, om de vloot te hcrftellen en

de»iosept. van alles te voorzien ; maar terwyl men daar mede bezich was zeilde

d'Engelfche vloot naar 't Vlie, daar ze, onder 'tbeleidt van een ontaar-

den Hollander en verrader , Laurens Heemskerk genoemt ,
tc vooren

Koopvaar- om zyn lafIiartighcit gebannen , met een oorlogfchip en ander klcen

vaartuig in quaamen , en een groot getal koopvaardyfeheepen verbran
-

den. Deeze fchecpen vvaaren niet alleen door de Gecommitteerden c

Heeren Staaten , Geeraardt Haffclaar , van Amfterdam , en Jakob Baart

,

van Alkmaar
, gewaarfchouwt , maar hun was ook belaft, binncwaarts,

en naar de haven daar ze van daan quamen te loopen: maar zy had en

geen oogen om 't gevaar te zien, voor dat hun 'tquaadt overviel. E^ar

na gingen d'Engelfchen op het eylandt der Schelling aanlandt,
koelden

dersin't

Vücdoor
d'Engel-

fchen ver-

brandt.

2O Aug.

Ook Ik

Wctteindc

van der

Schelling.

De Predi-

katen wor
den aange-

maant

vermaanen
tot boete en
daagelyk-
fche gebe-
den.

24 Aug,

hunfmoedt aan een deel weerloo'ze menfehen, en leiden het Wekeinde

in kooien : waar op ze met hunne vloot eerlang te rugh en naar hunne

havens keerden , om hunne befchaadigde fcheepen te repareren, ^egj1 '1
'

fche vloot te ververfchen . en waater en lyftoght in te necmen. M^[ct'

wyl hadden de Heeren Staaten van Hollanclt goedtgevonden en ve-

ftaan , allen Predikanten , in de fteden en ten platten lande , door deM
*

giftraaten en Officieren ernftig aan te maanen , om , in deeze beko
'

JJfdeSX
merlyke geftelteniiïe van tyden en zaaken , niet alleen op de maande^

daagen voor ke bededaagen hunne predikatiën en gebeden , naar gelegentheit van

ftaXvan ^ ' met byzondren nadruk te doen , en Godts zeegen over 't lieve V

'tvadcriandt derlandt af te bidden ; maar ook dat zy alle moogelyke ernft en 1

S&ndc Z0U(^en bybrengen , ten einde de toehoorders tot rechte boetvaar
^

gemeente tc heit en leedtweezen van hunne zonden moghten werden gebragbt

,

:n te gelyk opgewekt om in hunne byzondre huizen ten zeiven einde d

gelyks gebeden tot den almaghtigen Godt uit te ftorten , en oin ^1 ,.

£

goedertierene byftandt te fmeeken. Ook volgden d'andre Provinc,en

godtvruchtig fpoor. Voorts werdt ordre geftelt om den aanbon
v

.

a

twaalf nieuwe groote oorlogfcheepen , te vooren beflooten tebevoJ^'
ren en voort te zetten

;
op dat dietegens 't voorjaar volkoomentlyk £

e'

reedt moghten zyn. Ook werdt in de tegenwoordige eelegentheit
on-

trent de toerufting
, en herftelling van 's Landts vloot? niet verzu^'

maar met de zelve zoodaanig gehaaft, dat ze in 't begin van SeptenlD

£ weer in ftaat was om te konnen in zee loopen , en begoften toen 1*

fcheide fcheepen van ontrent Vliiïingen op te zeilen. De Gedept
^

den en Gevolmaghtigden van de Heeren Staaten Generaal over

ditie en 't employ van 's Landts vloote , waaren den vierden van SeP
te

jgC
ber op 'tfchip van den L. Admiraal Generaal de Ruiter ,

nevens
een i

Gecommitteerden uit alle deKollegien der Admiraaliteitcn ,
by

cCl

] Ge'

gadert, daar de volgende Inflructie van den gemelden L. Admiraa1

neraal werdt vaft geftelt
, en hem met de bylaagen behandight. en

"De Gedeputeerden en Gevolmachtigden van de Hoog. Moog-
f*. a

vodden
ic Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden tot de etf

e4,Tl etf

l. Admiraal over het emfloy van 's Landts vloote , hebben , naar rype delib^1^
ingenoomen advys van, den L. Admiraal de Ruiter , als Gener^ ^
de voorfihreeve vloote , en d"aanweezende Heeren GecommitWj

1 A
alle de Kollegienter Admiraaliteit , goedtgevonden

,

dengetneltenLj- ^
miraal mitsdeezen te ordonneeren, dat hy zich by provifie met a ^
ve vloote zal hebben te vervoegen naa ende ontrent de Hooft*

De vloot

weer in ftaat

om in zee

loopen,

de Ruiter.
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{ N°ordtvoorlandt en deVlaamfche kuft , of daar ontrent op de 1666.
a«-ke zee

, houdende ende doende houden een waakent oogeop 'svyandts
avale macht

, ende zich by provijïe dienende van de ingrediënten van
gaande inftruclien , van den x Juny en 3 July beyde leftleden, voor

°o veel de zelve op dejegenwoordige conjunclure van tyden ende za-
n applicabel zyn : Mitsgaders ook van 'tgeconcerteerde met de Hee-
en Graye d'Eftrades , en de Marquü de Bellefonds , in dato den ne-
&ne

nt<iyintigften der verleede maant , 'twelk hem L. Admiraal voor-
emt hier benevens mede copielyk ter handen geftelt wordt , om te die-

end
t0t ^efletfs narichtinge ende inftruclie , alles by provifie , ter tydt

en/^m toc
' °P ontfangen nader kondtfchap , hem eenige nadere ordre

e tnftniclie zottde moozen werden toegezonden ; zoo nochtans , dat men
.

en verftaat hem L. Admiraal voornoemt hier mede precife te bin-

ten
' ^Ut am Zyne vo&oomene vryheit ende difpofitie werdtgela-

ontf
°m mar occlirrentte ende gelegentheit van tyden ende zaaken

,
op

'sj&en kondtfchap , ook naa beloop van weder en windt , zoodanigh met

J~fndts vloote te ageren , als hy tot meejie afbreuk van den vyandt

,

ten meeften dienjle van den Lande bevinden zal te behooren.
iryderszal, tot narichtinge van den voornoemden L. Admiraal , hem
trden ter handen geftelt extract uit zeekerè miffive , gefchreeven by

pKonink van Vrankryk, uit Vincennes den x8 Auguftï leftHeden , aan
e neere Grave d Eftrades , dejfelfs Ambajfadeur , raakende 'tfalueren

vefalneren van wederzydts vlooten : Ende zalook tot narichtingevan
^ zeiven L. Admiraaldienen , dat haar Hoog. Moog. daar op zoo wel

op de evidente reden en voorige prafïykque verwachten , dat de or-

^narisfalutatie van deeze zydegedaan zynde , met het ordinarisftryken
de vlagge , ende 't loffen van 'i kanon , daar op van de zyde van

* rankryk met het ftryken van de vlagge, ende 'tloflen van
y

t kanon zal
berden geantwoordt. Des dat hy L. Admiraal voornoemt zyn vlaggew Wederom zal ophyfen , voor ende aleer de vlagge van Vrankryk

y>
fr

°Pgehyft zal zyn. i^Aldus gedaan in 'j Landts fchip de zeven
ïQvjncien

, leggende ten anker op de reede ontrent Soutelande , den
Wen September 1666.

B. VAN VRYBERGEN Vc

Ter ordonnantie van welgemelte Heeren Gedeputeerden en

Gevolmaghtigden.

G. B O R T H.

^xtraift d'une lettre du Roy de France efcrite a Monfieur le Com-
re d'Eftrades , fon AmbafTadeur auprés les Seigneurs Eftats

p. Generaux.

Qour^OUvez dire au Sr
. de Witt ,

que fattends aujourd'huy par m
les qjy. $Ue mon Coufih le *Duc de Beaufort, m'envoye les advüdetous

irtyt
e
?s de mm ^rmée, furies falutsdes paviüons, & quejepren-

interJfëours en cela , & en toute autre chofe le party ,
qui fans trop

hgence ma dignité, ferale phts propre pour maintenir la bonne intel-

°nfie \
^UeJe dejire conferver avec les Eftats: fur ce jeprie D'teu,

£fcrit

Ur
s

le
.
Comte d'Eftrades , quil vous ait en fa faincfe garde.

a Vincennes le x8jour d Aouft 1 666.

Signé6 LOUIS.
Extraft
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1666. Extraft uit een brief van den Koning van Vrankryk aan denHeere

Grave d'Eflradcs
,

zynen AmbaïTadeur by de Heeren Staaten

Generaal.

Gy kont den Heere de Wit zeggen , dat ik op deezen dagb door een

Courier , dien myn neef de Hartogh van Beaufort my zendt ,
d'advy^et

van alle d
y

Officiers myner vloote over het fdluit der vlaggen verwacht-

en dat ik in dit
ftuk en in alleandre zaaken altydts de zyde zal &ezen

\

die, zonder myne waardigheit zeer te benaadeelen , mecft dienjttg

zyn om de goede intelligentie , die ik met de Staaten begeer te ona

houden, te %andthaven. Hier op bidde ik Godt dat hy u ,
myn fleerw

Graafvan Eftrades , boude in zyne heilige hoede. Gefchreeven te Ym'

cennes , den 28 dagh van Auguftus 1666.

Was onderteckent

LOUIS.
Verfprooken met d'Heeren Grave d'Eftrades , ende den Marq" is ^

e

Bellefonds , den 29 Augufti 1666,

Ghie la flotte des EJfats fortira dés aujfitoft qiielle fera prefte,

qiCelle fera felon toute apparence fur lafin de cette femaine , .

g

Qiielle tdchera de battre la flotte des ennemü en cas qu'elle conti

de fètenir devant lesports d'Hollande
,

i
jer

Qifautrement elle fuivra & obfervera la mefmeflotte fans rech^1
'

le combat en efperance que la flotte du Roy fe pourrajoindreaelleO>

que le combat fe donne. ys

(gue la flotte du Roy s'avancera le plütoft que fairefe pourra vtfs

coftes de ces Trovincespourfaire ladittejonclion , ,

}t f

<gue de tous ks accidents & evenements qui arriveront cete? t

on en donnera advis de part Ö> dyautre en toute diligence
, y ajoUt^1

qu
y

on ferarefolude faire , & ce que Vonjugera que Fautre flottef
0111

entreprendre pour le biendela caufe commune.
De zin van dit verfprek komt in onze taal hier op uit

:

"Dat der Staaten vloot zal uitkopen zoo haaft alsze gerecdt^^f'
het weIk naar alle apparentieop >t einde van deeze maandtzaWe

*f$Dat de zelve des vyandts vloot zal trachten te flaan , m^
zich voor de havenen van Hollandt blyft onthouden. 0c

T)at de zelve anderszins de gemelde vloot zal volgen en waar^
men, zonder hetflaan te zoeken, op hoop dat "sKonings vloot ^°°r

flaan zich by de zelve zal'konnen voegen. ^0
Dat 'sKonings vloot zoo haaft als doenlyk is zich naa deknft

en

deeze "Provinciën zalbegeeven , om degemelde conjunctie te doen. /.

¥)dt men wederzydts in aller yl advys zalgeeven van aUe t0 '

u
ld

len , en van alles wat ondertnjfchen zalgebeuren, daar by v°e&
en

g
vloot

men gerefolveert ü te doen, ende wat men oordeelt dat d^^e?

zalkonnen voornemen ten befte van degemeene zaake.
vli#ng

en

Daar op liep 's Landts vloot , voor zoo veel die ontrent v
^ee(

lagh, den vyiden van September, neteenmaandt naa 'tinv**
Ie
^<jefl.

in zee, eenige weinige fcheepen uitgezonderdt , die in 'tkort v
g^

Ten zeiven claage werdt den L. Admiraal Generaal dc Ruiter n°
0dt,

naarder Inftru&ie, aangaande het invallen der vloot ,

doorgrootei %et

en het falueren der Franfche zecvloot
, in gevalle van conjunc

• handt geftelt, van deezen inhoudt. £#tfa^
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1666.

Extract uit het regifter der refoluticn van de Edele Moogende Hee-

ren Gedeputeerden en Gevolmaghtigden van de Hoog. Moog.

Heeren Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden , tot de

expeditie en' over het employ van 's Landts vloote.

'Dominica den 5 September 1666.

hi deliberatie gekit zynde , is goedtgevonden ende verftaan , ât^°f^^
™t mocht bomen te gebeuren dat de ziekte m 's Landts vloote , dat voorde*
wdt verhoede, quam deoverhandt te neemen, zulks dat den L.Admi-^™>
r?al de Ruiter , als Generaal van de zelve vloote , daar door , of om an-
ere onverwachte toevallen , genecejjiteert wierde de vloote in te laten
v&Uen

, hy in zulken cos daar van aanftondts advertentie zal hebben
e geeven aan de Gouverneurs van Galis en Tïuynkerken , met verzoek
ornvan zulks zonder uitftel aan den Konink vanVrankryk, en de Her-
°W vanBeaufort , by exprejfe Couriers kenniffe te geeven , om haare me-

jures daar naa te konnen neemen : in welk onverhoopt invallen , ter occa-

y ah booven , den voorgenoemde L. Admiraal wyders werdt geauthori-
Jeert: om 'j Landts fcheepen te laten kopen inyders quartier daar de
Zelve zyn thuis hoorende , en zoo het mocht koomen te gebeuren dat hy

^•Admiraal , naar een gevecht of bataille met den vyandt , ook zoude
boeten inkoomen, 'tgunt Godt verhoede , en hy zoo lange vermyden zal
ah moogelyk is , dat als dan werdt gelaaten aan de kifpojitie -van hem

^-Admiraal, om zoodanigen zeegat te moogen kiezen als hy zal oor-

delen naagelegentheit van tyden het raadtzaamfte te zyn.

Ook in deliberatie geleit zynde , isgoedtgevonden endever
ft
aan , dat,

k cos den L. Admiraal de Ruiter in 't ontmoeten en conjungeren van
>JLandts vloote met die van Vrankryk

,
nopende de refalutatie ,

zoodanigh

vw de Franfche zyde niet en mochte worden bejegent als deinftruclie,

°P gifleren aan kerngegeven , is medebrengende , hy in zulken gevalle daar
te&ens zal hebben te zeggen, dat haar Hoog. Moog. zulks zeer vreemt
e* wet ongenoegen zal voorkoomen , en dat genootzaakt zalweezen aan

LZefoe daar van opHfpoedighfte advertentie te geeven , om haar Hoog.
™°°g. ordres daar op vervolgens af te wachten.

h%'L*»dtsfchi}>4ez*veu B. VAN VRY BERGEN. Vr.
lr
^tncien,»nderz,eilin

t'bmcveit
, ontrent drie Accordeert met de voorfchreeve rejolutten.

Zi:Cl[
tEjlandtvan

G. BORTH.

,

'

s Landts vloot, gelyk gezeit is , weer in zee geloopen ,
beftondt eer-

an
g in negenentzeventig fcheepen en fregatten van oorlogh, en zes- of

?evct^ntwintig branders. De Korncl van Gent was nu, gelyk boven

j \
an

geroert, geftelt tot L. Admiraal over de fcheepen van Amfterdam,
e SchoUtbynacht Sweers tot Viceadmiraal , en Kapitein Jan Gideons-

s

°

c
?
n Verburg tot Schoutbynacht : voorts de Kapitein David Vlug tot

™ ütbynacht over de fcheepen van 't Noorderquartier : en de Vicead-

Adriaan Bankert tot L. Admiraal , de Schoutbynacht Kornelis

bj'^oontot Viceadmiraal, enKapitein Jan Matthyszoon tot Schout- ^Lad^
J nacht over de Zeeuwfche fcheepen. De vloot werdt weer in drie esqua-

in drie cs_> • en elk esquadre in drie fmaldeelen verdeelt ; het eerfte csquadrc q«te

^ aderden L. Admiraal Generaal, hettweede onder den L. Admi-

e

3

s

alvanGent, en 't derde onder den L. Admiraal Bankert. De Ruiters

4uadre was aefmaldeelt gelyk als volght. n _ Mt
Boek Yyy R.L.-A/-
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1 666. R. L. Admiraalvan Nes. —
I. R • Kapteinen Laurens van Convent.

R. Jan vanNes d'oude. — —
A . Nikolaas Marrevelt. —
N. Kornelü Jakobszoon de Boer. —
A. Florü Florüzoon Blom. —
R.TbilipvanAlmonde. —
R. Frans-vanNy'dek. —< —

A.Jan Gyfels van Lier. —

R. TieterKlaaszoon Wynbergen. —

.

II.

III.

- - Tieter Lievens. — -
- -Jan Broerszoon Vermeulen. -

K.Schoutbynacht Jan van Nes. -
A. Kapteinen MichielSuü. —
A. Kommer Gerritszoon. —
R. Niklaas Naalhout. — —

R. L. Admiraal DERUITER. -

A. Hendrik Gotskens. — —
KjakobKorneliszoon Swart.
K.Thomas Tobias. — —
N. Jan Krook. — —

R. Jakob Tieterszoon Swart.

- -Reinier de Vos. —
K.WillemTauluszoon. —

R. ViceadmiraalJohan de Liefde. -

R. Kapteinen Kornelü de Liefde. —
A . Jakob Andrieszoon Swart.

K. Jan Bont. ~- —
h.JanduBovs. •—

•

A. Jan de Jong. —- —
K.DirkSchey. _ —

R .£ j\ ~ _
R. Willem Boudewynszoon. —

K.DirkdeMunnik. _ _

R. Gysbert Jakobszoon Hay. —
R. KornelüJakobsz. van der Hoeven.

VAN DEN
D^Eendraght.

Groot Hollandia.

KleenHollandia.

T Geloof.

'TWapn van Hollandt.

He Zon.

Dordrecht.

Louife.

Fregat.

Afkeren.

Advysjacht.

Zwol.

Branders.

Degoede Hoop.
DeHelena.

Delft.

Kampen.

'TZuiderhuü.

Harderwyk.
De zeven Trovincien.

Defladt Vitrecht.

DeTrovincie vanVitrecm-

Harderwyk.
De Hollandtfche Thuin.

Fregat.

Schiedam.

Branders.

De Exter.

Delft:

De Ridderfchap van HoÜ^UWajfenaar.

Deventer.

De Leeuwen.

De Vreede.
TRaadthuü van Haarlet»-

Oudt Gouda.

Fregatten.

Vitrecht.

*T Quartiervan Nietim^en
'

Advysjacht.

T loopnde Hart.

Branders.

Rotterdam.

De Lydtzaamheit.

Voorts werdt door den L. Admiraal Generaal de Ruiter beraap
en

bekent gemaakt, op wat wyze, ordreenrang, men den vyandt vti ^
fcheide voorvallen zoude aantallen en bejegenen, en in wat ge^

e"
uC|C

den d'ordres zouden worden omgekeert, en waar elk zyn V° ^c*
hebben: omniet te cnkelt en te verre verdeelt te vechten ,

maarelka ^
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te konncn vervangen. Hy zondt ook een galjoot naar Calis , om 1666.

'tuitloopen van 's Landts vloot bekent te maaken , en naar kundtfehap
yan d'Engelfchen te verneemen. Ook beval hyeenige fregatten en advys-

jachten, als buitenwachten , in 't Weden van 's Landts vloot op kundt-
fehap te zeilen. Den achtften van September quam hy met de vloot

jksavondts tuflêhen Duinkerken en Nicupoort ten anker, hebbende het

Noordtvoorlandt van Engelandt ontrent vierdehalf myl Wefttenzuiden

y
a« zich leggen. Doclf in dit Herftsfaizoen begoft men veel zieken

.

s

z*^a

jn de fcheepen te krygen , wel tot zeshondert in getale , meeft met koort- Yioot .

fcn gequelt, ook eenige met peftbefmet. Honderdttfeftig van de zwak-
lte werden opgezonden, en de reft, op hoope van beternis , in de vloot

gfhouden. Den negenden ontfing de Generaal de Ruiter brieven van den
Grave van Charoft uit Calis, hem berichtende dat d'Éngelfche vloot ^„Veu-
jjoch voor Harwits lag. Daar op befloot hy 's anderendaaghs d'Engel- gdfche

lchen voor of ontrent Harwits op te zoeken. Den tienden ging de vloot ^Ruiter
Vr°eg onder zeil met een ftyve topzeils koelte uit den Noordtooftten- pooghtdic

J^ftcn, en (lelde den koers Noordtweft aan. Ontrent den middagh ten ken"
06"

£
a|f eenen werden de Nederlanders door de feinen van hunne voorde \oseft,

buitenwachten gewaar dat d'Engelfchen op hen aanquaamen , en dus Haareaan-

J
0ch een kleen uur geloopen hebbende , wende het de Generaal de

kuiter Zuidtoofttenooften over , om den vyandt buiten d'Éngelfche

jonden en zanden te krygen. Toen zagh menhetNoordtvoorlandton-
trcnt zes mylen van zich leggen. Onderwylen verloor het fregat Edam , dat

gevoert werdt by Kapitein Pieter Magnuszoon , zyn groote fteng. Daar-

na quaamen d'Engelfchen nader , en eenig volk ,
naar boven gezonden

,

telden over de tnegentig zeilen. Men zagh ze tegens den avondt van

kneden by malkandcren troppen , om , zoo 'tfcheen Krygsraadt te

houden en eenige ordres te geven. Doch door 't vallen van den avondc

kon men niet tegens hen onderneemen. Ontrent middernacht wende
*fct de Generaal de Ruiter om de Noordt, en een groot uur daarna zagh
jnen by de maanefchyn, die toen byna volwas, eenige Nederlandtfche

kheepen tegens eenige van d'Éngelfche voorloopers , die te verre van
naar gros uit de loefwaaren afgekoomen , kanonneeren; maar 't duurde
niet lang. 'S nachts ten drie uuren wende het de Generaal de Ruiter weer

z^k d̂

u

c

itct

J

1* de Zuidt, met meeningzich met devlootte vervoegen aan de F ran- Franfchecn
lchc

kult en ontrent den Ouden Man , om aldaar met gelyk voordeel m
c[f̂

,£a"

te
k°nnen vechten , 't geen hy , door de ftyve Ooftclyke windt , op d'En- j£ft

c

.

c

Wche kuft niet kon doen, dan met gevaar van de befchaadigde fchee-

ewS
te veriie^en. Des morgens met het aanbrecken van dendagh, den

^

Uden
> woey het noch met een ftyve koelte uit den Ooftnoordtooften

,

t

n de Nederlandtfche vloot liep Zuidtooft over, met meening om zich

£
v<

j

rVoegen beweften Calis , aan de Franfche kuft , ontrent de kom van

te
°gnc . Men vondt zich toen in 't gezicht der Hoofden, zonder vyandt

Vvn
11, Doch mcn zagh daar het fchiP °ofterg°' gevoertby Kapitein

Verl
' in noocit » "at zyn groote maft, door de fterke windt, hadt

looren. Dies werdt ordre geftelt om het naar Havre de Grace te flee-

door
Maar een weinig Zuidelykerlagh een kloek Engelfch oorlogfchip,

de 1 ramp, zonder fokkemaft en boeghfpriet. Ditfchip, genoemt

ma,°y^e Charles, en voerende zcsenvyftig ftukken gefchuts en be-

taal
mct tweehonderdtvyftig koppen, gaf zich over aan de Yiceadmi-

na
C
j
^wecrs en Evertszoon, die daar 'tvolk uit bergden, en tdaar- oeifchoor-

7 ^oor de Ruiters laft, in brandt ftaaken. Twee andre befchadigde kjch^,

Yyy z En-
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1666. Engelfchc fcheepcn , waar van 'teen zyn grootc maft door 't hardt weer

hadt vcrlooren , fielden hunne koers naar Engelandr. Ook verloor nee

fchip Omlandia , dat by den Kapitein Chriftiaan Ebelszoon werdt ge-

voerdt, zyn boegfpriet, doch het bleef noch by de vloot. Midlerwy

hieldt de Ruiter zyn koers langs Kalisklif het Kanaal inwaarts aan
,

naar

de Bocht van Bouiogne , of den Ouden Man, laatende geduuriglyk van

de fteng naar d'Engelfchen uitzien. Ontrent de middagh werdt men

van boven gewaar dat ze de Nederlandtfche vloot volgden :
want toen

men met 's Landts vloot by den Ouden Man , een hoek zoo genoemt,

was gekoomen , zagh men d'Engelfchen van Kalisklif naa de
^

edC!
\

landers toe fteeken : met een fterke windt , hebbende d'Engelfche ec

holle zee , en de Nederlandtfche vloot flecht water. Waar op de Gene-

raal de Ruiter ook weder met de vloot naar hen toe wende, enterfton

de roode vlagh van zyn kruisfteng liet waaijen, 'twelk het gevvoonly

fein en tceken was om gelykclyk tot den vyandt in te breeken ,
en da

yder met aanboordt klampen zyn beft zou doen. Op dat fein hadt

Ruiter geen andere gedachten of het treffen zou aangaan. Waar op 0°

elk in goede ordre met groote vierighcit zich voordeedt ,
omdevyan

'

lyke fcheepcn te naaderen. Maar d'Engelfche Admiraal, dat zi
<j

fl

^
deedt een fein , en wendde ontrent ten vier uuren met zyn vloot dvva

om den Noordt van de Nederlanders af ; die d'Engelfchen volg ^'

en op eenige der achterlykfte fcheepen fchooten. Dit gefchiedde ifl

zicht van duizende van menfehen , die in Vrankryk aan landt ftonde
»

en 'tonvertzaaght voorneemen der Nederlanders, en 'twyken der

gelfchen aanzaagen. Doch toen men wat buiten den opper van & <

fche kuft quam woey het zoo fterk, dat de Generaal de Ruiter oor»

de , dat het buiten zeemanfehap was den vyandt langer te vervolg
'

dewyl wederzydts fcheepen door het harde weder flechts rampen

gen , zonder eikanderen afbreuk te doen : en deed derhalven (&n J
weêr naar d'opperwal te wenden, en in ditwenden woey zyn voof^u
zeil uit het lyk: 'twelk eenige achterfte van 's vyandts fcheepcfl '

Schoutbynacht van de roode en de Viceadmiraal der witte vlagge '

C

|

ettelyke andere van hunne esquadres, ziende; als ook dat hy »enZ
leen met vier of vyf fcheepen voor uit hadt vervolght en 'rg*°

s l
Nederlandtfche vloote, zeerverachtcrende, aan ly was afgezakt

,

hem weder naa, fchietende verfcheide fchooten, maar zonder ka«
sV

,

c

te konnen toedraagen. Dan toen ze zaagen dat hun gros om ^e %°
oCh

hun koers vervolgde , ftaakten ze die bravade , en volgden de relt.

de Ruiter quam met zyn byhebbende fcheepen onder 'thoogeJandt *j
f

Eftaples, ontrent twee mylen bezuiden Bouiogne , ten anker,
cnZ°j

en
eenige galjoots

, om onder het gros aan te zeggen, dat ze wat/°
ctly-

op laveren, om zoo naa by hem te zetten als doenlyk was ,
eïl

„üdefl
ke andere fcheepen twee derde myl in 't Noorden van devlo<*

%
^ryk

zetten, endaar dien nacht de wacht houden. De Koning van V^o0ten

ontflng het verhaal van 'tgeen ten dien daage tuffchen de tvV^ *
v3fl

was voorgevallen , door den Maarfchalk d'Aumont ,
Gouvern oe,

Bouiogne, 'tgeenhy den Heer van Sint Agnan toezondt, &f[,;n &é
gende, Gy zult hter uit zien dat de Hollanders algedaan hemj t

het

ze konden , om met hunnen vyandt handtgemeen te worden, p^rn;
d'Engelfchen hebben gefchuwt , en naar Uouvre zyngeweeken. V^
bafladeur van Beuningen fchreef te dier tydt aan den Generaal d ^
ter, dat het den Koning, de Heeren van zynen Raadt en 'tgewe

De twee

vlooten ge-

r.aakcu

clkandercn.

Dc Ruiter

doet fein

van in te

biccken.

D'Engel-
fchen wen-
den af, eu
wyken.

De harde
windt belet

het verder

gevecht en
vervolg.

1 1 Sept.

De Ruiter

komt met
de vloot on-
der 't hooge
landt van

Eftaple ten

anker.

Des Ko-
ning van

Vrankryks
fchryven

van dat ge-

vecht.
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L. ADMIRAAL DE RUITER. 541
zeer hadt verblydt , dat hy den vyandt , die hem met voordeel en gr00- 1666.
te refoktie fcheen te vervolgen , met zyne gewoonlyke dapferheit het

f
Ycrdcr

"ooft biedende , hadt doen van hem afwenden. 'Dat hy aanfchouwers van den"
Van die aclie hadt gehadt , die de vaardighcit en de goede ordre , in Heer van

* rangeren van y

s Landts vloote in batailje , en in 'twenden naar
Beuningen'

vyandt in >t werk geftelt , nietgenoeg wijlen te roemen : en dat de Maar-
Jchalk van Aumont daar goedt bericht van hadt overgezonden.
De Generaal de Ruiter verftondt dat men dien dagh Godts beftiering^£"0^ gezien, en dat, gelyk men in de lefte zeeflagh te weinig koelte hadt Godts bc-

gehadt, men nu te veel windts hadde. Ten zeiven daage bleek ook on- fticrins-

J*ent zyn perfoon dat een kleene ramp van grooten nadruk kan zyn.
••ttwyl hy deezen namiddagh in dat harde weder op d'Engelfche fchee-

Pen fchoot
, en te loefwaart uit een Engelfch brandtfehip zocht te tref-

en
> n»dt hy etlyke ftukken helpen afzien , om op dien brander rooy

i
'c"ieten

, en daar op den konftapel beveelende vuur te geven ,
woey

^ een gloeyend pluis van een brandende lont of prop te rug , door
yn mondt tot achter diep in zyn keel, 'twelk hem groot ongemak ver- Een pluisje

°°rzaakte door braaken: daar een koorts toefloegh, die in 't kort in een Skc^Kcr-
^uerendaaghfche veranderde , en een langduurige ziekte voortbraght , oorzaakt

^J
e hem eerlang onbequaam maakte tot het bedienen van zyn ampt. J}*™^

£Ulk een geringe toeval en ramp was groot genoeg om 's Landts vloot cn ziekte.

blHnen weinig daagen van haaren voorzichtigen en dapperen Admiraal

,

aati wiens byzyn zoo veel gelegen was , t'ontblooten. Maar dit onge-

il werdt zoo lang geheim gehouden. als moogelyk was, uit inzichten

die wel te denken zyn. Ook nam de ziekte in de vloot noch toe, 'tge- Ziekte in

tal der zieken was van zeshonderdt tot duizendt op geklommen , en de
Jermeec-

pelt was in twee fcheepen zeer ontfteeken. De L. Admiraal Bankert , de»,

de Schoutbynacht Jan Matthyszoon , en verfcheide Kapiteinen hadden
°ok hun deel in de gemeene bezoeking. De Generaal de Ruiter zondt

°t> den twaalfden September zynen zoon Jonker Engel de Ruiter , ne- ns^r.

|J*ns etlyke anderen, naar Boulogne, om den Hartog van Aumont te
cgroeten: die hen heufchelyk ontfing en prinflelyk onthaalde. Ten zel-

J^

en daage zagh men d'Engelfche vloot in 't Noorden van de Neder-
ai*dtfche afdryven , of met een zeil byleggen , zeer van den anderen
erfpreit. Daar vielen ontrent deezen tydt eenige gewichtige beraadtflaa-
£Ingen over 'tgeen met 's Landts vloot ftondt tonderneemen , en waar
*e *ich hadt t'onthouden. Tuflchenden Graave d'Eftrades , den Marquis Befjrck

ter eenre, en de Gedeputeerden en Gevolmaghtigdenvan Gezanten*

v

Unne Hoog. Moog. ter andere zyde , was , den negenentwintighften J*J^
k-

v
?
n Auguftus , onder anderen te VluTingen verfprooken , dat 's Landts Gedepu-

6

^°°t de vloot van d'Engelfchen zou vervolgen en naafpeuren , zonder
JJ^J

<!et

alv
UWe

^ ^et gevecht te zoeken : op hoope dat de Franfche vloot zich sw«cn.

j^.°
0ren

( eer '
t gevecht aanging , daar by moght koomen te voegen.

k\\*
in v°ndt zich de Generaal de Ruiter nu grootelyks bezwaart. Hy

in J
Cf derhalven aan den Ambafladeur van Beuningcn te Parys ,

dat hy
DcRuitCM

£ at
ftuk de begeerte van zynMajefteitvanVrankryk , en dc wille der fchryven

v/fo
re!t $taaten, zyne Meefters , zoude volgen, zoo veele het refpefl der***™'

key>
,
met fatfoen zonde toelaaten: maar de vyandt 's Landts vloot zoe- AmbanV

,
n<*e nn^ ^ ,a... / . j ~l+o<m dan ZOUde aeurvan

h aan te taften, gelyk zy den elfden de myne maakten ,
dan zoude

ito! meten deftnderen , en zoo doende het beftrookene met konnen IjS<a
*

*

ternï Se^olght. In den Krygsraadt , die hy cerft den veertienden Sep. i 4*//.

nber
» om 't harde weder , aan zyn boordt kon by een roepen

,
en daar

Yyy 3
hy.
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1666. hy , vermits het met zyn ziekte aan de beterhandt fcheen tezyn, féïs

Beraadt- tegenwoordig was , werdt in overlegh gebraght , wat men ten meelren

ov?ïï'L- dienftd van den Lande, cn afbreuk van denvyandt, diende by der handt

zeilen en te neemen : om ook , zoo veel moogelyk was , naa te koomen 't geene dat

^Landw" t«^hcn de Gezanten van Vrankryk en de Gedeputeerden van déezen

vloot. Staat te Vliiïïngen
, aangaande het bedryfvan 's Landts vloote , was befloo-

Bcnuitdaar
tcn

'
Eln^e^y^ werdt goedtgevonden en vaftgcftelt, dat men met d'eerlt-

op
C

genoo-

at

koomende Zuidelyke windt met 's Landts vloote weer zou verzeilen

,

"'et d~

Van 011 zic^ vervoegcn °P de vlakke zee , dwars van Duinkerken
,

als zyn-

ïlootin- dc de rendevous , by den Staat aangeweczen ; om daar de Franfche 0

d
aa

i fck

P EnSe ĉne vloot afte wachten
,
en zich by d'eerfte te voegen ,

7eVtezci- de tweede te vechten , naar gelegentheit van zaaken. Toen zondt de

len. Generaal de Ruiter eenige galjoots en kleene vaartuigen langs d'Engel-

Tyding
fche kuft . om 't ontdekken waar zich Hf wanAtUrkt* vlnnre onthielt-

vandc
8 fche kuft, om 't ontdekken waar zich de vyandtlyke vloote onth

Franfchc Maar 's avondts kreeg hy brieven van Parys , meldende dat den Hart°g

loeRuitet
van Beau ôrt ' tc Rochel aangekoomen , ordre hadt ontfangen om voor

<m zyn eerft met de Franfche vloot naa Breft te verzeilen. Hier op werdt oen

bi7venby

k zclven avondt weer Krygsraadt gehouden, en nochmaals eenpaarighty*

'illoT- goedtgevonden , by 't befluit, dien daghgenoomen , teblyven, en zich °P

gaande be- viakke zee dwars van Duinkerken te vervoegen. Dit befluit ruuw

j verfcheide gewichtige redenen , die kortelyk (laan aan te teekenen

:

om ge- om dat het geen met de Franfche Gezanten te Vlijfmgen was Wf0
'

J'^gew- ken, dat de Franfche vloot zich zou vervoegen naar de Nederig'
Ilcn

' fche kuft , en niet de Nederlandtfche zoo verre naa de hunne.

I L anderen , dat , mgevalle zich de Nederlandtfche vloot al derw^artj^ ,

gaf, het noch onzeeker was ofze de Franfche daar zou vinden
(

de brieven melden dat ze eerft derwaarts zou verzeilen , en „

ze aireede was verzeilt en daar aan gekoomen. Tenderden, ^
door tegenwindt lang kon worden opgehouden , door hardt wéér ï.

pen bekoomen , en daar door in de Bocht vervallende
t om daflr^ M

koomen meer tydts zou konnen ver/pillen dan de victualie zoU ÏWn

firekken, zonder hoope van daar ontrent aan eenige plaats met&0
^'

mg een groote vloot te konnen worden verzien: behalven dat men $fmenoch groot gevaar zoude kopen, ofmen, uit vermoeden dat 'er

'

bc
,

fmettelyke ziekte m de vloot moght graferen , den Nederlanderenf
I V. zou toelaaten aan landt te koomen. En eindelek , dat men in 't

keeren, door hardt wéér en 3
1 verkopen faizoen disjaars, meer ra^E

aan defcheepen
, en ziekte onder 't volk hadt te verwachten , r L

'

r

kende tot voordeel van den vyandt , dien men dan noch zou moetenM
feren. Van de zyde van Vrankryk zocht men den Generaal de *

ter te beweegen, dat hy zich met de vloot om de Weft zou begeev

en den Hartog van Beaufort ontmoeten: maarhy bleef by 't v°orgLa-

de befluit, van niet verderom de Weft of naar Breft te zeilen:
*f

flV

jait

re hem zulks by hunne Hoog. Moog. met nader en uitgedij
'

7iektet«-
rs wierde bevoolen. Ondertuflchen verzwaarde zyn ziekte, en £fnuden.

zwaart. daaghfche koorts tafte hem zoo hardt aan dat hy 't bedde mou n°
itl

van^T
0
* De Hartog van Aumont, Maarfchalk van Vrankryk, en GouVcr^JcS

.

mom komt Boulogne en 't Boulonnois, meteenigen adelen gevolg, quamhe"1

bembezoe- wccgcn aan zyn boordt bezoeken
, en hem in zyn kajuit met weinig

plichtende woorden aangefprooken hebbende
,

begaf zich in da

c

hut , daar de Krygsraadt vergaadert was , die den Hartog opening g
a

'

t

de redenen , waarom dat men zich bezwaart vondt met 's Landts ^
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verder Weft aan te gaan. Met den Hartog van Aumont quaamen twee 1666.
^onmgklyke Medecynmeefters , van Parys afgezonden , om den Gene- 18 Sê

eraa de Ruiters gezontheit te bezorgen. Den achtienden 's morgens
*reeghmen de windt Noordttenooften en Noordtnoordtooft, en, uit
voorzorge dat ze Weftelyker moght loopen , werdt de Krygsraadt be-
oepen, en goedtgevonden ftraks onder zeil te gaan, met hulp f van de i ouder be-

^oet en 't handzaam weer het ty te floppen, de Hoofden te paiïèeren

,

ve(ic,€ '

n, volgens het genoome befluit, naar de vlakke zee dwars voor Duin-

^
"ten te zeilen. Men lichte terftondt d'ankers , deed eenige gangen dc vloot

laT
°n Weér

'
en de vloot dreef reclelyk in

>
toen clc Graaf dc la Fcuil"

e, vandenKoningkvan Vrankryk afgezonden, daar met eenig vaar- Bouiognc
J

g aanquam. Hier op liet men }
t wat dryven , en quam kort daarna t'"iL

•

jen buiten de Hoofden , de Franfche kuft naaft , weer ten anker. De dehFeïï-
raat in <je viooc gekoomen , werdt de Krygsraadt in 'tfchip van den Inkomt

J
Admiraal van Nes , om dat de Generaal de Ruiter toen de koorts op

lndcvloot '

A hals hadt, vergadert , daar hy ftraks verfcheen , en een brief van
"nen Koning, aan de Ruiter den zeftienden van September gefchree-
n

> overleverde , meeft dienende om den Graave geloove'ontrent
yn voorftel te doen geeven , als een perfoon daar zich de Koning ten
Uen op betroude. Hy braght ook een brief van den Ambaiïadeur van
euningen

, vervattende eenige redenen om 't voorftel van Fuillade te
*erfterken. De Graaf vertoonde , dat de Koningklyke Franfche vloot

ft

zy°
J°°

r

^en dertienden der maandt van Rochel naar 'r Kanaal was gezeik , en Krygsraadt

Rroot gevaar liep om van d'Engelfchen ontmoet en overvallen te wor- van's Lands

den
, en poogde den Krygsraadt met veele redenen te beweegen , dat

vl
°g^

*e zich met 's Landts vloot om de Weft zou begeeven
; op hoope van

de Franfche vloot t'ontmoeten en zich daar by te voegen. Op dit voor- Rcfoiade

«el heeft de Krygsraadt, naar overleg en overweegingvan zaaken, ver- noomenf"

|

taan, dat men by de voorgaande refolutien moeft blyven, en de vloot

£ geen onvermydelyk gevaar werpen , zonder al vooren daar toe van
^inc Hoog. Moog. fpecialyk te worden gelaft : geevende den Graave

fchT
Van in r ^reec^e mondeling redenen

, en de zelve in 'tkort by ge-

den
ftel*ende

'
om den Koni"g daar van verftagh te doen. Deezere-

flui?

11
^uaamen meeft overeen met het geen hier boven ontrent het be-

te
,
Van den veertienden September is aangeteekent. Doch men heeft,

ïiie ?
CCrte van ^en geme^en Graave

, noch ingewillight
,
dat men zich

en of-
V^00t v *er daagen *anê nocn zou pofteren ontrent de Hoofden

gele
' 0m d'Engelfchen uit het Kanaal te lokken , en de Franfche vloot

fc]le
^emheitte geven dat ze moght afkoomen , en zich by de Nederlandt-

*eftie°^
en

'
*n ^en ^"e^ van ^en K°nmg aan ^en Generaal de Ruiter den

do0r^ f
11 gefchreeven, werdt ookgewagh gemaakt van zeekeren brief

,

Zeker
cn ^ 2vne Majefteit hadt verzocht den Baron de Bufca, wegens

te
ne

8eVecht uit Vrankryk gevlucht, weer in genade en zyn gunftaan

&e^
e

^
en.^Hier op antwoordde de Koning met deeze woorden: ^ n£

cs

s££_
ven aan-

ea?
n Beuning me rendit 'tl y a quelque temfs vótre lettre ,

qui

dirc ijf°rt agreable, & je me remets au Comte de la Feuillade de vous

qui He
Confideration quej'ayfaite de voftre priere en faveur de Bufca , VOorfpraak

hus tirT
VOtt certünement avoir auprés de moy une recommandation y°otdc*

^e/ee
ante

1ue la V0J?re' Dat is , <De Heer van Beuningen heeft my B
* r™ dc

e* '6 Q

ll

$€ntydt Uwen briefovergelevert , die my zeer aangenaam was ,

u
agh my aanden Graavede laFeuiUade, om u te zeggen, hoe

erks dat ik gemaakt heb van uw beede voor Bufca, die voorzee-

ker
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1666. ker geen krachtiger voorfpraake by my z'ou konnen hebben danduwe.

Ook werdt de gemelde Baron , dien de Generaal de Ruiter , om zyne

kloekmoedigheit en andere deugden, hoogachtte, by den Koning weer

in genade aangenoomen , en in zyne waardigheden herftelt. De Graat

de la Fuillade vertrok, nevens den Hartog van Aumont, des nachts ten

drie uuren van boordt , en de vloot den negentienden 's morgens de

Hoofden doorzeilende quam ten zeiven daage op de vlakke zee zesmy-

2?ndfdcn
r len dwars van Duinkerken ten anker. Van daar werdt de Secretaris

Nieupoort door den Generaal de Ruiter aan de Heeren Staaten Generaal

afgezonden, om hunne Hoog. Moog. van 'tgeen ontrent de handeling

metdenFranfchenGraavewas voorgevallen, en voort dentoeftandtvan

's Landts vloot , daar 't getal der zieken tot vyfentvvintig honderdt was

vermeerdert , ook van 'tverzwaaren zyner ziekte omftandig bericht te

fcheviom" doen * Tcn 2eïven daage werdt hem door een der afgezonde gdj°°ts

voor Pom- bekent gemaakt , dat men den vyftiendcn d'Engehche vloot, indetfelufe
mmden.

zeilcn fterk , voor Portsmuiden ten anker hadt zien leggen, en acht oi

tien fcheepen in de haven , die waarfchynlyk door 'thard weer vvaaren

befchadight. Daar op zondt hy tweegaljoots om de Wed, omdcFrafl-

fche vloot te waarfchouwen en bekent te maaken , dat zich d'Engell^
^Bedenking in 't Kanaal hadden gepofteert. Over de meermaal gemelde conjun^j

fmikZt van de Franfche en Nederlandtfche vloot viel te dier tydt , en daar na

,

Beaufort.

Secretaris

Nieupoort
aan hunne
Hoog.
Moog.

Lionne.

te zeggen : en meenden eenigen , dat 'er aan de zyde van Vrankrykg^
rechten ernft was gebruikt om den Hartogh van Beaufort in tydts

Raadt van doen naderen: ook weet men dat den Heer de Lionne den Koning^
diets te maaken, dat hy d'Engelfchen en de Hollander-s mot

?ft
'laaiten

\t

^
werden en malkanderen verderven , het fpel van verre aanziende > ^9
t vuur konflelyk aanblaazende

, groot gerucht en boha maakende^1*

Hollanders te zullen helpen, haar troojiende van tydt tot tydt met *
f

ne hulp , doch hun al den laft van den oorlogh op den hals laatende *

dat hy hen in ftaat zou zien van zich niet langer te konnen Jlellen

gens zyn -voomeemen op de Spaanfche Nederlanden. Hoe verre &cCtC

raadt werdt gevolght, of verworpen
, laat ik de geenen die de geheif

ö

van Staat weeten t'ontdekken naavorfchen. Docfi 'tis zeeker dat^mng de Hollanders naa den zeeflagh van den vierden Auguftus tfc
te helpen

: maar in zulker voegen , als zyn Majefteit in zeekeren P*

aan den Hartog van Beaufort (ten tyde toen men ontrent Boulogn**"
een zeegevecht tuiïchen d'Engelfche en de Hollandtfche vloote

teR

Konings
moet za§h gefchreeven) te kennen gaf, met deeze woorden. Gy he**

van vrank- zoo groote naarftigheit als gy kondt in
y

t Kanaal te avanceren,
0C

!rJol.

Beaïfort
acht

.
&evf

nde °P het fucces en Vgevolg van 'tgevecht. Indien *f

de^
landers hebben gewonnen zoo moetgy u ten eerften methunconj^^
indien zy 't verhoren hebben

, endateen merkelyk getalvanhunnej
c

pen in 't Kanaal komen
, om te wyken naar de kuften van BrfEft(rel'

dan moet men met hun conjungeren , en hen verzaamelen °&
1fhen %ol'

fchen te gaan bevechten. Maar indien in >t tegendeel d'EngfJ^, a i»

koomelyk meefiers van de zee moghten zyn, en dat hunne ^pe
haar geheel bleeve, m zulk een gevalle, zoomoet ny denken m &fr
zeemaght in goede verzeekering te ftellen. Deezen brief was

den ^
den September gefchreeven. Den negentienden werdt de Ned%cn,

fche vloot 'savondts met een zwaare ftorm uit den Weften °^jjglit:

lyïfcïaïde
die ruim drie daaSen duurde

- Verfchcide fcheepen werden bei%%ct'
door ftorm. het fchip de Dom van Uitrecht, gevoert by den Kapitein Broed '

j
o(?r

Brief des
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L. ADMIRAAL DE RUITER. SAS
loor 2yn fokkemaft en boeghfpriet , en werdt naar 't Texel opgezonden : 1 666.

^erfcheide andere fcheepen leeden fchaade aan ankers en touwen. Den
drieèntwintighften werdt in den Krygsraadt beflooten , dewyl de vier daa-

8en » die men
, volgens de toezegging aan den Graave de la Feuillade ge-

*|aan
, ontrent de Hoofden moeft blyven, verftreeken waaren , en dat men

"aar lag op een gantfch onbequaame plaats en een' vuilen fteenachtigen
p>ndt

, dat men met de vloot zou loopen tuflchen Ooftende en Blan-
kenburg

, en daar d'ordre van den Staat afwachten. Zedert , dwars van
blankenburg gekoomen , quam'er fchryven van Calis, dat men daar in is$ept.

banaal een vloot hadt gezien, die men zeekerlyk hielt de vloot on-
der den Hartogh van Beaufort te zyn : weshalven de Generaal de Rui-
ter met zyn Krygsraadt befloot derwaarts te zeilen , zendende eenig

ï?artuig om nader kondtfchap : doch men werdt haaft gewaar dat het
v *aamïche fcheepen waaren. Daarna maakte de Generaal de Ruiter tfsett.

zynzn Krygsraadt , daar toe by een geroepen , bekent , wat ordre hy be-
*aamt hadt , om achtervolght te worden , in gevalle 's Landts vloot met
?
e vloot van zyn Majefteit van Vrankryk noch moght koomen te con-

jugeren. Dees ordre was begreepen in de volgende Artykelen.

,
Rerftelyk, wanneer de Fr'anfche vloot ontdekt en verkent wier'de , en *•

* Landts vloot boven windt van de zelve was , dan zou men 't met dPj^tcif
s Landts vloot draagende daar op naar toe houden , en naa gedaane beraamt,

yfotatie achter de zelve omkopen : maar in gevalle de vloot van
va7icVan

gC

"fankryk de loef hadde , dan zou men met *s Landts vloot dy

onder- fzaamcn-

**ïkn opgyen , en haar blyven inwachten , en alzoo de behoorlyke fa- J^Franfche
ktatie doen. vloot, ach-

Ten tweeden , dat als dan de Heeren van den Krygsraadt , daarna J"*^
noemen , aan H boordt van den Heere Admiraal van Vrankryk zou- ^
vaaren , en den zeiven van weegen den Staat der vereenigde Ne-

^Handen in civile termen congratuleeren , verwelkkoomen en compli-

tenteeren.

Ten derden , dat in Vfalueren de L. Admiraal de Ruiter , als Gene- 3

.

a<*£en Opperhooft van
y
s Landts vloot

, vyftien eerfchooten zoudefchie-
f
n Met kanon, d'andre L. Admiraaienyder dertien, de Viceadmiraa-

j
efi Schoutenbynacht negen , en aUe de Kapiteinen en Kommandeurs

e? zeven eerfchooten.

^
1 e?t vierden , dat alle Hooftofficieren die eenige vlaggen van komman- 4.

**ient voeren verdacht zouden zyn, dat zoo haaft deL. AdmiraalGe-
maal de Ruiter zyn vlagge ftrykt , zy dan terftondt de haare mede

mi
n ftryken, ook zoo lang geftreeken laaten blyven tot dat de L>Ad-

^Qeneraalde zyne weder zoude ophyjfen.

zor
CH
^fden , dat alle particuliere Kapiteinen en Kommandeurs wel P

Qn£
e
'gouden draagen van zich geftaadigh , byzonder in H falueren,

gen* ,
ne rejpetlive esquadres en fmaldeelen in goede ordre te yoe-

Gen**
tonthouden: en dat de refalutatie alleen door den L. Admiraal

den
Taal de Ruiter , en de voorfchreevene Hooftofficieren zoude wor-

de JU-
eren Staaten Generaal hadden , op het fchryven van den Generaal

de de
lter

» en 't mondeling bericht van den Secretaris Nieupoort ,
aangaan-

and^^^enisdervloote , de ziekte en zwakheit van den Generaal en

en foi
j 0ofdcn der vloote , de groote meenighte van zieke matroozen

Waar
atcn

' behalven de rampen die de fcheepen door 'tquaade weder

overgekoomcn, den eenentvvintighften September goedtgevon-
l * Boek. Zzz den,
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1666. den, den Generaal de Ruiter te beveelen dat hy de gemelde vloote in

Dcstaatcn '

s Landts zeegaaten zoude doen invallen : doch dat hy twintig of vyj-

viïott'hofs
entwintig fchecpen zou zenden om den Noordt, om tuffchen 't Zandt

fontbieden. en 't Landt op de verwacht wordende Ooftindifchc en andere fcheepen te

kruisfen, en acht of tien fregatten om in en ontrent de Hoofden tekruis-

Tyding fcn. Doch vier daagen daarna ontfingen de Staaten de tyding van den

bmndt !è brandt van Londen , d'allerverfchrikkelykfte daar men by menfehenge-

Londcn. denken van heeft gehoort, die zoo fnelenfel voortfloeg, en voor en m

Sm»* dc windt vyf daagen lang alomme zoo hevig woedde, dat het een vuur

*Lvi. fcheen 't welk uit den hemel nederftorte, om Godts gericht te houden

i\)nic
H

' °P
°*er aardc: ecn brandt , die den inwoonderen van die groote ftadt»

sett, ja gantfeh Engelandt, wel een andre fchaade toebraght, dan'sLandj

ingezetenen , ontrent drie wceken te vooren , door dat onbarmherug

brandtftichten der Engelfchen in 'tVlie en op der Schelling ,
hadden ge-

leeden. Daar werden ontrent twaalfduizendt huizen , en meer dan tacfi-

tig kerken in kooien geleit , en men begrootte de fchaade op 6900000

ponden fteerlings : behalven 't verlies der goederën en koopmanfehapp^

dat onnoemelyk en onwaardeerlyk was. De Raadtpenfionaris de vvi

fchrecf die tyding in der yl aan den Generaal de Ruiter, als een onve
-

wacht en wonderbaarlyk toeval , waar op wel eenige verandering
z

konnen vallen ontrent hetbefluit der Heeren Staaten ,
noopende hec

*'

vallen van 's Landts vloot genoomen : want dewyl men wift ^at ^
(
[

neraal Monk zelf te Londen was aangekoomen, kon men daar uitv

moeden dat d'Engelfche vloot niet in ftaat was om binnen korten

Waarop wederom in aclie gebraght te worden. Daar op volgde dat de
\

-AnvaHcn Staaten Generaal hem den zesentwintighften der maandt aanfehtf^j,

der vloot en bevaalen , dat hy
, op zoo gewichtig een tyding , 's Landts vloor

Jj
mtftcllen. 20u by dcn andcren houden

, zonder die te doenfeheiden ofi
0̂[

xToaob. tot naarder ordre van hunne Hoog. Moog. Ditfchryven, metcengalJ

afgezonden, quam hem 's anderendaags ter handen, en met eenen k
fe

\

hy bericht van Calis ,
dat de Franfche en Engelfchevlooten in 'tK*°?ï

ontrent Boulogne aan den anderen waaren , met ernftig verzoek van *lCl

aanftondts derwaarts te begeeven. Hy befloot daar op met de vloot *ft Kanaal te zeilen
:
en fchrcefaan den Ambafladeur van Beuningen °P/

rys
,
dat al waar 't dat Vrankryk en Hollandt met dat gevecht waar

ren geweeft
,
hy met 's Landts vloot daar niet zoude hebben konn^^

men om dat te beletten: dat hy ook niet een oogenblik zou laaten*
0

by gaan
,
maar met alle neerftigheit Weftwaart aan trachten te laver

be
-

zoo veel menfchelyk en moogelyk was . Doch de ongeftaadige
winde

n

Die mct letten dat voorneemen : daar des nachts tulTchen den zeven-en *cnt
f
n
!Las

C

CmWword tighften ,
naa dat de windt in zes uuren tydts byna het geheele

kofl^

overvallen, hadt omgeloopcn, zulk een harde en vliegende ftorm uit den Wej^en

weften, met zwaare regen en zeer donker weder, op volgde»
d*

'^n-

op de fcheepen quaalyk kon ftaan of gaan , of zien wat &etl ?uct ge-

taften om zich te redden. Des morgens waaren tien fcheepen *lt ^
zicht geraakt ,

zonder dat men wift waar ze waaren belan^ :

uvVen

dere hadden hunne maften
, en veele andere hunne ankers en

ot:

va

T
n
y
de

n8 verlooren. Daarna vernam men zeekerder tyding van de Franid* ^
Franfche dat de Hartogh van Beaufort wel voor Diepe was geweeft ,

mfire
ébte'

vloot. 2icn tiaar vierentwintig uuren hadt opgehouden , om zyne acht^^t-
vene fcheepen daar te verzaamelen : en daarna ,

op verfcheide ^t

fchappen , geen kans ziende zich by de Ruiter te konnen voegen , t£
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terug naar Breft was gezcilt, en zyn vloot in behouden haven hadt ge- 1666.
bragnt

: en 'twas geloofTelyk, dat , indien hy het Kanaal met zyn vloot
verder waare afgezeilt, naa dat hy te Diepe zoo lang hadt vertoeft, hy
gwiflèlyk met dc zelve in handen der Engelfchen zou zyn gevallen.
yok raakten drie van zyn achtergeblevene fcheepen onder d'Engcl-
cnen

, die een der zelve , de Robyn genoemt , naa kloeke tegenweer , had-
öen verovert. Drie Nederlandtfche fcheepen, die onder Beauforts vloot
Waaren geweeft , en met etlyke koopvaarders naar 't vaderlandt wilden
ecren

, werden by Boulogne van d'Engelfchen aangerandt : waar van
Wee zyn geftrandt en verbrandt; maar 't derde, met etlyke koopvaar-
ers, is 'top de Riviere de Seine ontkoomen. Dit gevecht hadt het gc-
cht, van dat de Franfche en Engelfche vloot flaaghs waaren, veroor-
aakt. OndertufTchen vondt zich de Generaal de Ruiter door zyn ge- De Ruirer

<juiirige ziekte zoo verzwakt, dat hy zich in geenftaat vondt om in alle Tm
°

2yn'

?
Vo°tvallende rampen noodige ordre te {tellen , en de beftiering der ziekte en

*°ote naar behooren waar te neemen: derhalve verzocht hy.aan hunne ^Sia"'
Jioog. Moog. door een brief verlof, om zich ten eerflen naar 't vader- 't vaderlandt

andt te begeeven, ophoope dat hyaan landt te beter aan zyn voorige £
m°°scn

gezondtheit zou geraaken. Eenige daagen te vooren hadden de Hecrcn xssept'.

^deputeerden en Gevolmaghtigden over 't employ van 's Landts vloot Voorftei

aafi hunne Hoog. Moog. bekent gemaakt, dat ze nu tot verfcheide maa- GedqmT
0

'en by de voorfchreeve vloot in Texel en in de Wielingen waaren ge- teerden

^Ceft
, en,met de Hooftofficieren verfcheide beraadtflaagingen hebbende ge- °*" 'j

a

c™~

«ouden, niet anders konden oordeelen dan dathettotmerkelykendien{t ^Und«
Van den Staat zoude {trekken , by zoo verre hunne Hoog. Moog. kon- v,ooc tcr

.

den goedtvinden, twee ofdrie cordate en ftandtvaftige mannen van ken- Sunnc
8

nis en beleidt uit de Hooge Regeering te verkiezen , om als Gedepu- Hoos-

teerden en Gevolmaghtigden van hunne Hoog. Moog. in de voorfchree- dcSfmc?"
vc vloote op zee en in de expeditien zelfs gebruikt te worden , in voe-^c

n

h

c

cid

J t
8en als daar van in 't voorleden jaar een aanvang was gemaakt : zoo menGevoï
°mme met advys van de Hooftofficieren op alle voorvallen , naa gele- ragheden

j^ntheit van kondtfehappen, en veranderingen, daagelyks in zee voorkoo-K0

v

rde

'

f
?
nc*e

> aanftondts, zonder ruggefpraak, te dhponeren, enallcdeïïèinen tot «zenden.

°reuk van den vyandt te helpen formeren , authoriferen , en d'executie

.
an dien te faciliteren, als mede om alles in dc vloot te helpen houden
S°ede ordre en harmonie, niet alleen ten aanzien van 's Landt hooge

11 rnindre Officieren , zoo over de vloote ,
fcheepen en matroozen, als

e^

er de foldaaten ; maar ook , ten aanzien van de zelve , met de Hoofden
>

t
,
beieren van de vlooten der Geallieerden , die men verhoopte dat in

te
met 's Landts vloot zouden zyn geconjungcert : en byzonderlyk om

en
Cz°rgen dat aldaar goede difcipline onderhouden , alle wandevoiren

oe
°Ve

5

rtredingen van den artykelbrief ontdekt , achterhaalt , en vol-

ten

S
Ordonnantiën van hunne Hoog. Moog. ftrengelyk geftraft mogh-

r

' Worden: ende omme voorts den Generaal van de voorfchreeve vloo-

1yn
0ftt^ften van ontallyke bezigheden , niet eigentlyk weezende van

fc^^^ffie, als van 't vifiteren van papieren, gevonden wordende in

Wc
JPen die daagelyks door de brandtwachten by de vlagge opgebraght

^cn Ü' °m dezelve t'ontflaanof op te zenden, naar bevinding van zaa-

ge- \
geeven van rekenfehap en advertentie aan de hooge Regeerin-

fcelèp
fc"ryven aan dc Kollegien ter Admiraalitcit over defeften en on-

fCn
&entheden , zich daagelyks openbaarende aan d'cen of d'ander van de
epen t'haarer bezorging {taande, en meer andere diergelyke occu-

Zzz z patien,
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i666.patien, continuclyk in grooten getale invallende , omme alzoo den Ge-

neraal te bequaamcr te maaken en te houden , om buiten embaras met

een bedaart gcmoedt te könncn bedenken en executeren de zaaken die

eigentlyk van zyne functie cn van foldaat-en zeemanfehap dependereni,

léSept. en om meer andere redenen, te lang en onnoodig uit te drukken. D lC

alles heeft ook de Raadtpenfionaris de Wit ter vergaaderinge der Hec-

ren Staaten van Hollandt voorgedraagen. Maar de Leden verzochten

Refoiucic copie van 'tvoorftel, en 'tbefluit werdt "uitgeftelt. Doch naa de tyding

Hotr van den brandt van Londen werdt by hunne Ed. Groot Moog. goedt-

daarover gevonden ter Generaalireit te bevorderen, dat men zonder uitftelGete*

?
'i6°s^

n
' Pureerdcn cn Gcvolmaghtigden naar 's Landts vloot zou zenden

, ^
ert

' volmaght om zonder ruggefpraak daar dezaaken te bellieren ,
tenein

^

dat ze met de Franfche vloot moght conjungeren, en dcnvyandttevva

ter en te lande alle afbreuk doen : dat ook de Raadtpenfionaris fo
^

voorfchreeve commiflie zou worden gebruikt. Daar op werdt terGcnc-

Heêrcnder- oditeit beflooten den Raadtpenfionaris de Wit naar de vloot te zenden

uSm* ncvens no^ twee Heeren
> cl'eene uit Zeelandt en d'ander uit Vries-

2cn en
' landt , om daar 's Landts bede , uit den naame van hunne Hoog.

te bezorgen. Doch de gemelde twee Provinciën niemandt willende zc '

tAittjcm* den f, begaf zich de Heer de Wit, zonder tydtverzuim, methetw]
XLVK

fregat de Jonge Prins te paardt , alleen in zee , en quam den "egf
f

'

r^sept. èötwintighften aan de Generaal de Ruiters boordt. Hy werdt met a

pecfiprórii"
tien fchooten vervvellekomt , en vondt den Heer de Ruiter ïneenfter

dcWit koorts en zeer zwak. Den tweeden dagh daar aan werdt, ter bege^

*siSt$ van den Raadtpenfionaris
, by den L. Admiraal de Ruiter en andre H<>

0

^
^oot, ais officieren der vloote

, een atteftatie of verklaaring beieidt, aaflgaa'L

ti|dc v

m
an
g"

'

c geen voordeezen tuffchen de vlaggen van Vrankryk enden S ta 'lt

den Staat, vereeniede Nederlanden, noopende het falueren en refalucren ,
^ ur

xoéhb. _.i M a a. a»+ : , , ,^ i.rtnoV1

ti|dc v

m
an
g"

'

c geen voordeezen tuffchen de vlaggen van Vrankryk enden S»at
.

fl

dcnStaat. vereenigde Nederlanden, noopende het falueren en refalucren ,
^

j tloéM.
gebruik geweeft: op dat, in gevalle men dc vloot van Vrankryk .

ontmoeten en zich daar by voegen , en dat derhalven ccni^h ^"PJL
moght ontdaan , men iet hadde om zich eenighzins naar tc richten

V

gemelde verklaaring was van dcezen inhoudt
Atteftatie Wy ondergefchreeven L. Admiraaien Michiel Adriaanszoon deW

nngaan- «r, Adriaan van Trappen
, gezeit Bankerts

, Aart lansen*»
Nes, Viceadmiraalenjohan de Liefde, Komelü RvertAnon ,

Vo*\

ofvcrklaa-

ring aan-

falucïn" f?>
ViceadmiraalenJ^

enrcfalue- ocbram
,
en Schoutbynacht Jan van Nes, alle Hooftqfficiere» u

HéS" Vl°°te der vereeni&bd*'Nederlanden
, verklaarenenattejierenhief

**

vanVuLk- waar en waarachtigh te zyn, dat wy in den jaare i6$z. in de0a
t Je

ryk en da, van December, naar ons befte onthout , den dagh onbeqrecpen ,

0Cl

0
vereenigde

vlooU van hooghgemelte haare Hoog. Moog. , onder kommandem^
Nederian- den Hccre L. Admiraal Marten Harpertszoon Tromp (roeder

0em
rJc.

gevallent bomende op de recde van Talife, aldaar gevonden hebben een coW.
Deccmb. rabelgros oorloghfcheepen

, in dienfle van den Heere Konmk^f
ryk, waar onder de vlagge van bovenen voerde, als Admir#ahT ji-
fieur de Ncnchaife

, tuffchendewelke en den voornoemden tieeY'

n!tfive
miraal Tromp ,

ten refpecJe van dc waardivheit van haare f Jï

Heerenen Meefters, eenige confideratienvielen over defdlutaW™^
lutatie, om die welke in der minne, totwederzydtscontentctnent* ^
jufteeren, eenige wederzydts Gecommitteerde Hooftofficier

en

*

fJ
anderen in conferentie quaamen , en zoo zy verftaan hebben d a

^rörn(
vielen, dat , conform voorgaandegebruik , den Heer L. Admiraal

1 ^eH

en des zelfs byhebbende Hooftofficieren hunne refpefïive vlaggen *^
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fityken

, cn met kanonfchooten d'eerftefalutatie doen. T)at den Franfchen 1666,

^Admiraal en zyne Hooftofficieren daar op haare vlaggen mede zou-

ytiftryken, en insgelyks met eenige weinige eerfchooten de rej'alutatie
doen. 'Dat, zulksgedaan wezende , deFranfchenhaarerefpetfive vlag-
gen wederom zouden ophyjfen , en dat den Heere AdmiraalTromp , met
*pne Hooftofficieren vervolgens haare vlaggen mede weder zouden op-

yJFfti : immers verklaren zy alle eenparighlyk , dat de falutatie en re-
Jnlntatie evenalzoo , en inmaniere als voorjchreeven ftaat , effe&ivelyk
1* gedaan en gepraflifeert : alleguerende voor reden van wetenfchap ,

aat
&y doenmaals alle onder de vlagge van den voornoemden Heer L. Ad-

"towaal Tromp hebben gereforteert , en zulks in de voorfchreeve aflie

frtfent zyn geweeft , mitsgaaders de voorfchreeve falutatie en refaluta-

f
e met haare eigene oogen gezien , en d*eerfchooten met hunne ooren ge-
°°rt hebben ': dat haar ook noch zeer wel voorftaat , dat tot de voor-

ttbreeve conferentten van de zyde van *s Landt s vloote zyn Gecommit-
eert

geweeft , en 't voorfchreeve concert hebben helpen beraamen , de

yferc/i Johan en Kornelü Evertszoon,gebroederen , reJpecJivelyk deezen

y
l lee'den zomer , als L. Admiraaien van Zeelandt , overleden: hebben-

e alle de voornoemde Hooftofficieren de voorfchreeve haare depojitie met
z°lcmnelen eede geconfirmeert in handen van den Heere Raadtpenfïona-
ru de JVit , als Gedeputeerde en Gevolmaghtighde van de Hoog. Moog.
Reeren Staaten Generaalder vereenighde Nederlanden in de voorfchree-

ve vloote. Atfum in *tfchip de zeven Trovintien , ten anker leggende

aeht mylen beooften ten Noorden 't Noordtvoorlandt , den eerften OcJo-

\666. en was onderteekent by alle de voorfchreeve depofanten.

Onder ftondt,

^Accordeert met de originele minute
, geinfereert in H regifter van V

gebefoigneerde van de Krygsraadt in 's Landts vloote , den eerften

Otfober, 1666.

In kennüTe van my ondergefchreeven Secretaris : geteekenc

J. ANDRINGA.
^cs anderen daaghs werdt by den Krygsraadt , dewyl de L. Admiraal
efieraal de Ruiter" toen weer in een iterke koorts lagh , en dat hy
yne zwakhcit meer en meer begoft te voelen ,

(naa dat men het advys

y

an den Doctor en Chirurgyn daar op hadt gehoort) geoordeelt, dat
*n den zclven in 's Landts vloot geen verderen dienft was te trekken

:

aar dat in
J
t tegendeel , door het ongemak en d'ongelegentheit , die hy

k
°eft uitftaan

,
zyn ziekte , tot grooten ondienft van den Staat , zou

braT
U Vcrzwaarcn - Weshalvcn werdt zyn vertrek goedtgevonden. Men ^ J£jc

oor]

llcm
°P dcn derden van O&obcr in eender bezeilfte fregatten of^J""

c

ter
jachten

, Schiedam genoemt ,
gevoert by Kapitein Jakob Pie- 3

oBob.

meH°alSwart '
vergezelfchapt met zyn zoon Jonker Engel de Ruiter

fel
om hem naar de Maaze te brengen. In 't afzeilen deeden de

op 2
Cpen uit 's Landts vloot etlyke eerfchooten , met gelukwenfching

mc
yneryze. Den vierden O&ober quam hy voor den Briel, van waar hy Komt

dJH
een Jacht, binnen door, den vyfden t'Amftcrdam werdt gebraght

,
\™ [^

aan
ylan

Shzaam beeterde, en noch dikwils met fterke koortzen werdt bekomt

lw£etaft. Dc bekommernis over zyn zwakheit , en de wenfeh van zyn

Yerfl
nS» was by alle liefhebbers des vadcrlandts even groot: want elk ziekte.

t0l^t, dat den Staat aan zyne behoudenis ten allerhooghften was ge-

Zzz 3 legen.
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1666. legen. Zelfs zyn Majeftcitvan Vrankryk, en de Heeren van zynen ge-

heirpften Raadt , en die 'thooghfte bewindt van zaaken hadden ,
ook

de Harrogh van Beaufort, betuigden op verfcheide vvyzen hoe veelwerks

dat ze van zyn perfoon maakten, en hoe zeer zy naazynegezondthcit

itsqt. verlangden. De Koning gaf in zekeren brief aan de Staaten zyngene-

VmI£Z' genthcit met deeze woorden te kennen , la maladie de voftre Amiral

xlviM? nous a touché fenfiblement. Quoy que nom efperons de la bonté'dromt

qiïclle ne voudra pas ofter , a 'la bonne caufe unCheffibrave, & dune

experiencefi confommée. Dat is : T)e ziekte van uwen Admiraalging

ons zeer ter herten. Hoewel wy van den goeden Godt verhopen jat

hy de goede zaake van zulk een braaven Over/ie , met zoo grondige

kennijje en ervarentheit voorzien , niet zal ontblooten. Zyn echtgenoot

cn etlyke van zyne kinderen werden insgelyks met ziekte bezocht, die

iDetemb. allcngskens weer afnam
, gelyk ook dc zyne. Doch 'tliep noch aan

tot den eerden Sondagh in December eer hy zyn eerften kerkgang^

deede , met openbaare teekenen van dankzegging aan Godt voor de

De vloot weldaadt zyner gezondtheit. Naa 't vertrek van den Generaal dc
Wyftnoch

rer uit de vloot was de L. Admiraal van Nes op zyn fchip overgeg^>
om zyn plaats te bekleeden. Doch de Raadtpenfionaris de With^thet

ftier der zaaien in handen , en ftelde, nevens van Nes en den Krygs
'

raadt, met groote wakkerheit
, op alles ordre, inzonderheit op de ver-

deeling en fmaldeeling der esquadres , om , in gevalle men met de vyan

flaaghs raakte, te beter beftandt te zyn. Hy poogde met- de vloot n°f
n

door de Hoofden naar 't Kanaal te zeilen, om zich, waar 'tmoogety
K '

by de Franfche vloot (daar men toen noch geen zeeker befchei^
va

*J

hadt) te voegen, of d'Engelfchen op te zoeken. Men ging telkens &
£

d'ebbe onder zeil, en men heeft dan de vloedt weer afgeftopt :
^°ch ffe

kon daar weinig mee vorderen
, mits de Weftelyke en ZuidtwefcrJ

% oaob. winden , die toen daagelyks waaiden. Maar den vyfden Oaober, ^
Nederlandtfche vloote , ontrent negen mylen beooften 't Noordtvo°

f
'

*g* landt
,
weer onder zeil ging

, zagh ze d'Engelfche zecmaeht
dc*

rchen «n middagh te loefwaart van haar , fterk ontrent tfeftieh zeilen en^
J8K?i dachc ™ch diendagh, ofimmers s anderendaaghs 'smo^.' ****
weaden. m gevecht te koomen

; doch d'Engelfchen zyn afgevvendt • en 's

wcrdt Land vl00t me£ eeil 2wa *
e ftorm

y.
t d£

g
~

wê cll bcioo-

ftormop pen endaar door van d'Engelfchen afgedreven. Eveneens als of
uit den hemel door zyn ftormwinden de twee vyandtlyke \loo^

van

n^rr
e°n

)
VOU fchciden en 't verder blóedtftorten beletten. Door dat onf

E.mo Doc-
vverdt een merkelyk getal fcheepen 's nachts van de vloot venten

dCS) cnan- naamentlyk de L. Admiraal Bankert, de Viceadmiraalen Evertszoon

dTZT Enno Docdcs Star
, en andere Hooftofficieren en Kapiteinen

van*

- zeiver onderhebbende esquadres. Het gros van de vloot heeft het oc

volgenden dagh ontrent den middagh, naar giffing dwars van *J

ze acht mylen t zeewaart
, voor een anker gefaieeten :

daartoe g
cn°

Metl
zaakt, om niet voort geheel om den Noordt gedreven te worden-

*

poogde naa 'therzaamelen der vloot weer over te fteeken naar diw»»

fchekuft , en noch een zeeflagh te waagen : maar 'tfaizoen was
ver» .

pen , veele fcheepen waaren met zieken belaft, in zommigen
out».

gebrek van lyftoght, en men hadt nu daagelyks vyanden genoeg a» ^
winden : zoo dat men eindelyk den elfden Oftober goedtvondt , ^
minden noch tot den dertienden zich ontrent de Vlaamfchc kul1 ^t,
houden, om te zien of de vyandt, die daar jongft van was afgCNV

Jl0Ch

verfteeken.
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noch genegcntheit moght hebben daar weer naar toe te koomen : om 1666.
*n zulk een gevalle noch iet goedts ten befte van 'tvaderlandt onder

Godts zegen te verrichten. Maar in dien tydt geen vyandt verneemen-
fl^[t

e

||e

be"

de
» zou men de vloot in de havens doen invallen : behalven zeven fchee- vloot in de

pen, drie branders , en drie galjoots. Dit esquadre werdt , onder 'tge-
Jj^"-^.

biedt van den Viceadmiraal Enno Doedes , op een aanflagh naar 't Lieth 1^"
m>a "

en andere havenen in Schotlandt gezonden 5 om zoo veel doenlyk was
de Schotfche kapers te verbranden , en d'opgebragte Nederlandtfche fchee-

penteherneemen, of nevens alle andere Engelfche fcheepen te verbran-

den. Ook liet men noch veertien fcheepen en drie galjoots in zee blyven

,

°m ontrent Doggers Zandt tot in 't begin van November te kruisfen, om

^ zee veilig te houden, de Nederlandtfche aankoomende fcheepen te be-

schermen, en d'Engelfchen aan te taften. Ten zeiven daage, den elfden,

Jiam de L. Admiraal Bankert met zyn byhebbende fcheepen weer by
de vlagge. Doch 't gros van 's Landts vloot liep ontrent het midden van

Oftober in Zeelandt , de Maaze en Texel binnen. De Raadtpenfiona-
ris de Wit quam den dertienden met het fchip dezeven Provinciën , en
den L. Admiraal van Nes , binnen Goereê , naa dat hy 's daaghs te voo-
ren van den gantfchen Krygsraadt voor zyne dienften was bedankt, ge-

tyk te zien is uit de volgende refolutie.

Refolutie van den Edelen eeftrengen Krygsraadt in 's Landts vloote

,

eenoomen op Dingsdagh den n O&ober 1666. 'savondts, in

's Landts fchip de zeven Provinciën , tenanker tufTchen de vyf

cn zes mylen Wefttennoorden van Goereê , prefent dc L. Admï-

raalen van Nes, Bankert, van Gent en Meppel ; de Viceadmi-

raalen de Liefde , Sweers , Evertszoon en Schram ; de Schouten-

bynacht Vlug en van der Zaan.

Is by den Krygsraadt in confederatie genoomen , eensdeels de zwaar-
Rcfolutic

wichtige affaires, die de zelve geduurende deeze expeditie zyn voorge- van den

koomen in der zeiver deliberatien en refolutien , zoo belangende de con-
â

r

J?s
"a

a

a

n

d

d

c

s

junclie met de armade van Vrankryk , als het grint daar ontrent heeft vloote
, by

&edependeert
,
aangezien die meer van polityk als militair employwaa-^clke dc

Ende daarentegens aan d*andere zyde overwoogen de groote ver- fionaS
behing en byzonder foulagement , die dezelve zoowel'mdevoorfchree- wit voor

\
e als andere gelegentheden hebben bekoomen met de prefentie van denSST C

**eere Raadtpenfionaris de Wit , als Gedeputeerde en Gevolmaghtïgde ™£ h*-

haare Hoog. Moog. weshalven de zelve hebben goedtgevonden en

&e*efoheert , den welgemelten Heere de Wit voor alle des zelfs goede

Yc*n, totvoorftandtvan 'tgemeene befte gedaan ,
gantfeh dienftelyk te

edanken
, gelyk de zelve bedankt wordt mitsdeezen , met ferieufe re-

Cotnf
nandatie

, dat zyn Ed. gelieve aan haare Hoog. Moog. uit dennaame

J
vm weegen den voorfchreeven Raadt , te verzoeken, dat de zelve

h het toekoomende zoude gelieven te continueren in die goedtheit y

£
n haar wederom met eenige wyze , ervarene en cordate Heeren uit

en
midden van der zeiver iüuftre vergadering te ajfifteren.

Ter ordonnantie van den voornoemden Krygsraadt.

T ANDRINGA.
J Hy doet

Vp
De Heere Raadtpenfionaris deedt den veertienden van Oftober ter -pp--

Jf
gaderingder Heeren Staaten van Hollandt rapport van tgeen, ge- „„Hol-

lende fy„ verblyf op 's Landts vloot als Gedeputeerde en Gevol-i-*^



Dc Ruiter

wordt weer
gezonde

f& HET LEVEN VAN DEN
1 666. maghtigde van hunne Hoog. Moog. was voorgevallen. Waar op hunne

Ed. Groot Moog. zich over de voorzichtige conduitte ,
wyze beftierjn-

ge en kloekmoedig beleidt ontrent het employ der vloot ,
by hem gebruikt

en in 't werk geftelt , ten hooghften vernoeght en voldaan hielden: en

En wordt
voorts goec*tvonckn , dat den zeiven, tot betuiging dat zyn dienft hunne

bedankt*
' Groot Moog. zonderling aangenaam was geweeft , uit den naame

van hunne Ed. Groot Moog. in de befte forme zoude worden bedankt

:

'twelk ook gefchiedde. Ook nam men ter Generaaliteit in zyn beleidt,

op 's Landts vloot gehouden , insgelyks genoegen. De L. Admiraal de

Ruiter nam onderwyl in krachten zoo verre toe, dat hy den vyfden van

December zyn kerkgangk deedt, en maakte zulks aan de HeerenStaa-

ten van Hollandt met een brief bekent, daar by voegende , dat hy zictt

eerftdaaghs d'eere verhoopte te geeven van haar Ed. Groot Moog. bc-

veelen in perfoon te komen ontfangen. Waar op deHeeren Staarenden

zevenden goedtvonden den gemelden L. Admiraal door een brief telaa-

ten weeten, dat hunne Ed. Groot Moog. uit zynen brief met aangenaam-

ISr* heit de ^ lierftellin£ van zyne gezondtheit hadden verftaan, methoope

dat de Staat noch lange tydt goede dienften van hem zou trekken.
On-

trent deezen tydt betuighden verfcheide Kollcgicn ter Admiraals*
in hoe hooge waarde dat ze hem en zyne dienften hielden ,

hem ver-

treffeTyke
eerende met trefFelyke gefchenken. Die van Amfterdam fchonken he*

gefchenken een houwer , met een zwaar goudtgeveft, in een feegryne fcheede : <j»
e

Sg-Sght.
van Rotterdam een zilver verguldt lampet: die van Zeelandt een tten*

lyk boek , den Atlas , of de befchryving en afbeelding der geheele vve
'

relt, by de Blaauwen gedrukt : die van VNoorderquartier hadden b&°°'

ten hem met een koftelykbeflaage commandantftok te vereeren;
&~

beci^.g *Y bleven
, by gebrek van geldt of goede ordre , in gebreeken. Ook f&

wordt iade zochten de Heeren Raaden ter Admiraaliteit zyn afbeeidinge ,
°iC

. J
ln hunne raadtkaamers

, als een fpiegel der Zeehelden , ten toon n,n
'

Admiraali- gen. Dithadt eenige gemeenfehap met het gebruik der ouden ^c
ƒ

ioongeün.
Hc

f
dc

?j
2i

,

ch lofFelyk ten dienfte de* vaderlandts gequeeten hebb^'
gen. eerbeelden heten oprechten

, en hunne gedachtenis
, door dat tt^l

zoo veel in hun was, vereeuwigden of onfterfTelyk maakten Wy*f
weidt «n de maanden van November en DecemberMcl^ttover de fchecpen die tot befcherming van den Staat tydelyk regens

&
aanftaande voorjaar zouden dienen in zee gebracht te worden, cnov»
flagh gemaakt wat de zelve voor een jaar zouden koften. Hier op
het advys der Gedeputeerden uit 's Landts Admiraaliteiten door ccflig

voorna
Hee

*TZ
lt de Staaten van HolIandt overvvoogen , en eindelyk by^

ZZlt Ed. Groot Moog. den zeftienden December goedtgevonden cn*«
Jogsvioot Haan, dat de zaake ter Generaaliteit daar heenen zou beftiert

vver^n;

'™r ten e
^

nde door °<dre van hunne Hoog. Moog. by de Kolleg
inzeezou miraaliteit

, naardegewoonlyke verdeelinge, tegens het voorjaar
We

brengen; ru ft moghten werden tweeëntzeventig kapitaale: oorlogfcheep^' „met
helft te monteren metfeftigh tot tachtigh ftukken , en te ^"'Vot
driehonderdttotvyfhonderdt koppen, end'andere helft met vcc^
leftig ftukken, en te mannen met tweehonderdt tot driehonderd

*

r

pen; twaalf fregatten, vierentwintigh branders , twaalf op nieUV
fc ilt .

te bouwen advysjachten , met het minder vaartuig daar toe ve#»

Dat bovendien in de zeegaaten vaardigh en gereedt moghten g^\ nr,

werden achtien kapitaale fcheepen van oorlogh, met chauvvers bem
^

ook zoo veel moogelyk waare gemonteert en volkoomelyk uitgeruft , ^
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oaa den uitval van een zeeflagh , ofandere ongelegentheden , die'sLandts 1666.
fcheepen zouden konnen overkoomen , door een fpocdige verwiflèlinge

,

te konnen dienen tot herftelling der Hooftofficieren en andere Kapitei-
nen, daar zulks te paffe zoude moogen koomen : en dit boven en behal-
ven de twintigh fcheepen van oorloge , die by d'Ooftindifche Compa-
gnie, volgens contracl met haareHoog. Moog. aangegaan , toegeruften
jn zee gebraght moften worden. Des dat , tot verval van d'onkoften , te
dier zaake byden Staat tedraagen, by den Raadt van Staate een petitie
W eifch van negen millioenen en viermaal honderdtduizendt gulden
waar uit geoordeelt vvierdt de voorfchreeve equipagie zou konnen wor-
den vervallen) ten fpoedighfte zoude worden gedaan , en aan alle de Pro-
ancien afgezonden. Uit welke reekening en eifch kan afgenoomen
borden met wat voor een koftelyken oorlog zich de Staat , met naa-
ien Hollandt, die daar meeft in te gelden hadt , vondt bezwaart : maar
jnen quam alles , door de wakkerheit der Regeerders , de goedtwil-

fgneit der onderdaanen , en dapperheit der zeehelden , met eere te
b<>ven.

Boek. Aaaa HET
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MICHIEL DE RUITER,
Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

Hollandt en Weftvrieflandt.

TIENDE BOEK.
Toemfting WP^E^&Èfö E meefte voortydt des jaarszeftienhondcrdtzcvcncn-

viootindf' i ^K^ra tZcftiS werdt by de Nederlanders wcér met onge-

Nedcrian- p^Ë™ mt meenen yver befteedt in het toeruften van 'sUnüZ

^s
oorlogsvloot. Maar een ftrenge naawinter gaf eemg

verhindering. Het begoft den zeftienden of zeventig

den van Maart flerk te vriezen, zoo dat men twee daa
'

SsHgszag^lSil gen daarna by den Briel langs 'tys over de Maaze^P'

en duurde de vorft tot in 't einde der maandt. Midlerwyl toonde

Koning van Grootbritanje meer genegentheit tot de vreede dan v°°
*

heenen, enhadt, door tuffchenfpraak der Gezanten van Zweeden, t0

^
gedaan, dat men te Breda by een zou koomen , om aldaar over de v°°

waarden in handeling te treden. Hy hadt te vooren aangebooden
Gezanten in den Haage te zenden , maar dat was by de Heeren W
ten, uit reden van ftaat, afgeflaagen. By d'Engelfchen zag men tf^Jj

toerufting ten oorlogh. Zommigen meenen dat de brandt van loïi

n
hunne krachten hadt gekneuft : maar anderen zeggen , dat men a

't Hof van Vrankryk de Koninginne moeder van Engelandt hadt
"0e

gelooven
, dat de Hollanders in dit jaar niet dan weinig fcheepen , 10 '

vryding hunner kuften, in zee zouden brengen, endathaare Maj^
den Koning haaren zoon met die waan hadt ingenoomen , endaar^veroorzaakt dat hy niet dan een kleen getal vanfcheepen toeruftte.

J>£
men kon niet lang in dat gevoelen blyven , dat de Staaten geen oo*F
vloot zouden in zee zenden

, dewyl'er te veel toeftel tot de tocru10^van nooden was, en veel honderden van menfchen aan te werk q
ua

men. Ontrent deezen tydt
, terwyl men beraadtflaaghde op ^z/hcmen zich ontrent het ftryken en falueren zou draaeen , in g

cvaU% rt

vloot van deezen Staat de Franfche vloot moght koomen t'ont^
'*

werden by den L. Admiraal de Ruiter en etlyke andre Zcco^ jc
twee atteftatien of verklaaringen gegeven , meldende op wat wy* '

t

vlooten van den Koning van Grootbritanje en die van deezen

>

eikanderen plaghten t'ontmoeten
, en wederzydts met het

de vlagge en eerfchooten te falueren , in zulker voegen gdyk u

teflatien, die hier volgen
, blykt. -

ur
aa

A
nSï ^ ondergefchre>even L. AdmiraalMichielAdriaanszoon de

iicttaiuercn Kommandeur WtUem van der Zaan
, en Kapitein Jakob van

l

t
tte

*

«nvatde"
we*

'
alle in dienfte der vereenigde Nederlanden , verklaaren

ende^

Rniter en fteeren hier mede , waar ende waarachtigh te zyn dat wy '** ^hgnde

JSjg» j66i. op Maandagh den i^Augufti , met onze refpetlive onderW"^
1661.

8
' 's Landts fcheepen , onder 't commandement van den gemelten L»
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raai de 'Ruiter , als Viceadmiraal , doch voerende de vlagge van de \66j.
groot

e ftenge , in de Middelandtfche zee, van Malaga zyn koomen op-
alen naa 'tnaauw van Gibraltar, en aldaar in pajfant onder Fanga-
rolo ten anker hebben vinden leggen eenige fcheepen ende kitzen , in
jenfte van den Konink van Engelandt , onder 't kommandement van
en Heere Admiraal Montagu

, by dewelke wy 's namïddaghs mede ten
awer zyn gekoomen , ende hebben den zeiven , conform ons ordinaris ge-
ruik

, gejalueert met het flryken van de vlagge , ende eenige eerfcÈoo-

ƒ*» waar op den gemelten Heere Admiraal Montagu , met het ftry-
en van des zelfs vlagge , ende weinige eerfchooten , de refalutatie heeft

óe«aan
, gelyk wy dat met onze eigene oogen gezien , ende d'eerfchooten

met de ooren gehoort hebben, prefènteerende't zeiveten allen tyden, des
noodt

, ende verzocht zynde , met folemneelen eede te 'beveftigen. Actum
m dmfterdam, den 18 Maart i667 .

Ende was onderteekent

,

Micbiel Adriaanszoon de Rnyter , Willem van der Zaan , Jakob
Van Meeuwen.

Onderftondt,

In kennijfe van my ondergefchreeven Secretaris , ende geteekent

J. ANDRINGA.
iVy ondergefchreeven L. Admiraa ' Michiel Adriaanszoon de Rui- Atteftatie

*tr
, Viceadmiraal Ifaak Sweers , Kommandeur Willem van der Zaan ,

aangaande

Kapiteinen Hendrik Adriaanszoon , ende Jakob Korneliszoon Swart
, cnrcfïue-"

*Ue in dienfte der vereenighde Nederlanden , verklaren , ende atteftee- ren van de

ren hier mede waar ende waarachtigh te zyn , dat wyindenjaarei66^. La^fon"*

Maandagh den n Augitfti, met een esquadre van vyftien 's Landts demiAug.

ftheepen zyn gezeilt uit de Baay van Kadix in Andalouzia , onder
lé64 '

t kommandement van den gemelten L. Admiraal de Ruiter , als ViceT
a«m'iraal, Joch voerende de vlagge van de groote ftenge, om tegeleiden
°°r V naauw van Gibraltar een gros koopvaardyfcheepen , in de voor-

J^hreeven vereenighde Nederlanden fhuis hoorende , ende daar mede
es anderendaaghs gepajfeert de Baay van Tanger , in de welke doen ten

*nker lagen dertien EngeIfche Konings fiheepen, onder
,

tkom?nandement
an den Viceadmiraal Joan Laufön , die ook de vlagge van boven voer-

/' ende hebben de voorfchreeven Opperhoofden malkanderen met het
Wieten van eenige eerfchooten gefalueert , ende gerefalueert ,

gelyk wy

f

at met onze eigene oorengehoort hebben
, prefenteerende V zelve ten allen

~ en
> des noodt , ende verzocht zynde , met folemnelen eede te bevefti-

*en
' ^èJumin Amfterdam, den 18 Maart 16Ó7.

Ende was onderteekent

,

debiel Adriaanszoon de Ruiter ,
Ifaak Sweers , Willem van der

Zaan
, Hendrik Adriaanszoon , en Jakob Korneliszoon Swart.

Onderftondt

,

fe keimijfe vanmy ondergefchreeven Secretaris , endegeteekent

J.
ANDRINGA.

fch
tgécn ook aangaande dat ftryken der vlagge , en 'tfalueren met eer-

Va'^n, tuiïchende vloot van deezen Staat en die van zyne Majefteit
a Vrankr

yk, in den jaare mdcLii op de Recde vanPahüe, meton-

Aaaa x .
der-
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wcrdt weer
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1667. derling overleg, in der minne was goedtgevonden ,

blykt uit een ande-

re verklaaring , die in 't voorgaande bock werdt gevonden :
daar t

-

(luit, dat de Hecren Staaten daarna op dit fluk naamen eenighzms naa

werdt gericht
,
gelyk in 't vervolg der zaaken zal worden verhaalt, ftor

ecr daarna wcrdt, op den negenentwintighften van Maart, by hunne Hoog^

pcfieit tot Moog. weer goedtgevonclen en verftaan , dat de L. Admiraal de Kui

hooft over als eèrfte perfoon en Opperhooft over 's Landts vloote geduurended
aan-

•jLaodM ftaande zeetoght zou gebieden. De Heeren Staaten verftonden ,
dat me

vootc
" de vrecdchandeling, die in 'tkort ftondt te beginnen ,

niet beter zo^

konnen vorderen dan met de wapenen , en dat men met iet groots
te

beftaan de befte voorwaarde zou bedingen. De L. Admiraal de ^ultü

£jg

in April op zyn vertrek ftaandc naar Hellevoetfluis , om ontrent

fcheepen aldaar leggende alles te vervaardigen, verzocht aan de Heer

zotktTc" Raadcn ter Admiraaliteit tot Rotterdam te moogen verftaan ,
hoe hy^c

weeten, op aldaar zou hebben te draagen in 'taankoomen der fcheepen daar me

men dïn- d'Ambafladeurs uit Engelandt hier te lande wierden verwacht ,
z°° m

cclfchc
'

het gebruiken van 't gefchut als van de vlaggen , met welke men g

iur^mtt woon was de zelve tc begroeten. Dit verzoek werdt den Heeren M-a

-

's Landts ten voorgedraagen , die daar op goedtgevonden en verftaan heboe >

£
h

ufa
P
iuè-

dat de L. Admiraal de Ruiter op het inkoomen van de gemelde A

re°n. *

uc
~

bajfadeurs de vlaggen van' de oorloghfcheepen van den Staat niet *

d« Hcïrcn
doenflry^en ' ^es zouden dejachten

, gedeftineert om te fajfen of»
a

Staaten Ge- kom/ie van de zelve Heeren Ambajjacteurs , zich hebben te vervo %

dat" ur?t

P naar d utterfte tonnen buiten het Goereefche gat , of andere

genoomen. deezer Landen , alwaar de gezeide Ambajfadeurs ftonden aan f
fg

i}jtfrii. men t
die verzocht zouden worden in de voorfchreevejachten ov

"

gaan , en met de zelvejachten koomende te pajfeeren d'oorlogfeim

van den Staat ,
door de zelve met het losbranden van het kan°n ^

den worden gefalueert. <Doch '^n cas de meergemelde Hecren J^^^
deurs , buiten vermoeden ,

met defregatten van oorloge, die hen her^af :n
zouden overbrengen , zouden moogen koomen binnen te zeilen ,

20*^
,0

de voorfchreevejachten over te gaan, dan zouden defcheepen^
11

6

f2
loge van deezen Staat in zu/ken gevalle de gemelde Heeren Ar^W
deurs falueren met het losbranden van haar kanon, by aldien de v°ör

'

fchreeve Engelfche fregatten eerft zouden koomen tefalueren , en^e

iMay. niet. Daarna werdt ook by haare Hoog. Moog. goedtgevonden > ^
men zich ontrent het ontfangen der Heeren Ambafladeurs van^
den ,

die insgelyks uit Engelandt werden verwacht , om zich naar
iy[ay

da te begeven
, op gelyke wyze zoude draagen. Den vyfden van

is uuTchendenGraave d'Eftrades, AmbafladeurdesKonings van > r
e

ryk', en de Heeren haare Hoog. Moog. Gedeputeerden tot de g
e
? vef

.

zeezaaken , gemaakt , geflooten en geteekent zeekere conventie 0
e(Cn

eenkooming , raakende het in zee brengen , conjungeren , en doen a
|,iare

van wederzydts vlooten
, die ten zeiven daage ter vergaadering

Hoog. Moog. werdt bekent gemaakt, en van deezen inhoudt
was

AnM
Overeenkoominge , gemaakt door den Heer Extraordinarii ^
fadeur van Vrankryk, ende de Heeren Gedeputeerden van ü

ten Generaal der vereenighde Nederlanden. ,
ettO0

ko?ming
ü
"

I T)at men van wederzyde zyn uiterfte vermoogen zalaan^f ^
tuflehen zoo confiderable offierker vloot in zee te breneen als die van
den Ambaf- , n • o riM
fadeur van denjaar geweejt u. jj,

OW
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H. Om den vyandt tep'evenieren , zullen de Staaten Generaal alle \66y.

moogelyke devoiren doen , om haare vloot tegensden vyfentwinttghften dee- Vrankryk

Zer maant in zee te brengen
, of eerder in dien V doenlyk is. püttSn"

IU. ^Dat vangelyken de Konink van Vrankryk voor , ofin dien tydt zyn der Hecren

fbot inftaat zal brengen om :

't Kanaal in te zeilen, zoo haaf ah zy fakendeV€rnoomen zal hebben dat die van de Staaten in zee zal zyn , en zal bet in zee

Zlch vervoegen naar de Riviere van Londen ofnaar de Hoofden.
conjungc-

* \. Dat der Staaten vloot (eerder als die van den vyandt in zee , ende ren en doen
e windt Weftelyk zynde) haar naar de Hoofden zalvervoegen , oftuf Jfedcïzydw

JCjen de Hoofden en de Riviere van Londen, en die van zyne Majefteit viooten.

d onder 'tfaveur van de zelve windt avanceren in 't Kanaal', om zich
J dte van de Staaten te vervoegen.
v Maar zoo in de zelve gelegentheit de windt Ooftelyk loopt , zoo zal
r Maaten vloot, zoo haaft als zy advys zal hebben dat die van zyne
ajefteit uit Breftgeloopen zalzyn , verder 't Kanaal inzeilen, engaan
**y*n zyne Majefteit te gemoet tot op de hooghte van Tontrieux

,

J «aar ontrent , tot daar toe daar zyne Majefteit in die gelegentheit
e zyne zal doen avanceren , ten einde dat (de byeenkomfte door Godts

Ipnade zoo gefthiet zynde) men den vyandt gezaamentlyk kangaan zoe-
en bevechten.

V I. Ende alle de aclien van de voornoemde viooten (by malkanderen we-
ende) zullen gedirigeert en geleidt worden door overeenkoominge van
«e twee Admiraaien , of die aan wie zyne Majefteit ende haar Hoog.

Moog. refpetfive dopperfte direcJïe van haare fcheepsmaghten betroui

Zullen hebben , de welke van beide zyden ten vóllen daar toegeauthorifeert

bullen zyn , en byzonderlyk ook , degelegentheit voorvallende, om door alle

^ogelyke en redelyke middelen de wederomreize van de Franfche vloot
te helpen verzeekeren tot in zyne Majefteits havens , om allepericulen
te eviteeren die zy als dan in 't Kanaal of elders zouden moogen vree-
Zen

, zoo veel als het de gelegentheit van den tydt en zaaken eenigzins
*°ude konnen toelaaten.

^
^ 1 1. Maar zoo de Engelfche vloot eerder als die van de Staaten in zee

^alhoewel het gevecht als dan zeer qualyk te eviteeren zal zyn voor
yeenkoominge , zoo zal men *t evenwelzoo veelontwyken als 't d'eere
e reputatie van den Staat kan toelaaten : ende in die gelegentheit

l
? Zal men malkanderen , zoo te water als te lande , zeer zorghvuldig-

J
verwittigen van alles datter van tydt tot tydt zal pajfeeren , eme

den
t&eene dat den een en den ander zoude konnen doen en onderwin-

' °% te trachten de byeenkomfte te faciliteeren.

car
^- Zoo in d y

eene of d''andere gelegentheit zich eenige favorable oc-

0ƒ den Konink of aan de Staatenprefenteert , om dEngelfche vloot

eeni

U
^artye van die te attaqueren , ofte om den gemeenen vyandt in

tiet*

6
maniere notoirlyk en gevoelyk te incommodeeren

, zoo zal men

per^Hqueeren van zich daar van te dienen , en het zelve met dap-

is*!'*
te doen. Gedaan in den Haage in HoHandt den j May 1667. en

€e&ent en gecachetteert ,

Ö
' E S T R A D E S.

L.S. B. van Ommeren. Gcrard Coltermans. Johan de

Wit. B. van Vrybergen. G.vanHoolk. C.Kann.

Johan van Schriek. H. Gokkinga.

Aaaa 3 Waar
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1667. Waar opgedelibereert zynde , ü goetgevonden ende verftaan ,
dat dege-

Refoiutie mlte Heeren haar'e Hoog. Moog. Gedeputeerden, denwelgemelten Heer

Extraordinarii Ambajfadeur , nevens d'extraditie van de voornoemde

gaande hcc geteekende conventie , in duydeïyke en klaare termen zullen bekent maaken,

FtS/" dat haare Hoog. Moog. gememt ende gerefolvecrt zyn ,
het °PPer

f°%e
>ioüte. van de vloote van den Staat aan te fchryven ende te laften* dat by

. vloote van den hoogftgemelten Konink , ten tyde van de ontmoetingeen

bcjcgeninge , met hetfiryken van de vlagge zalhebben te falueren ,
*ng^

vaïle de Admiraal van de Franfche vloote geauthorifeert ü Z>ulks

gelyken met het ftryken van de vlagge aan de vloote van den Staat, <•>

als ten anderen tydcngebruykelyk ügeweeft , te doen : dan in ca<s sLjM

voorfchreeven Opperhooft daar van niet tydelyk voor de voorfiy
*

.

;/

effecJive ontmoetinge volkomentlyk zoude zyn verzeekert ,
dat Als

de voorfchreeve vlagde van den Staat ongejtreeken zal blyven ft#an »
en

dat hy alleenlyk zalfalueren met het kanon.

Was geteekent

,

B. VAN V R Y B E R G E N-
Vt'

Het affchrift en de vertaaling van deeze conventie of overe
^

n
;

fl
cr,

ming weidt terftondt den L. Admiraal de Ruiter, tot zyne naaricM F

toegezonden , met byvoeging aangaande het vyfde artykel ,
dat ty ^

y
s Landts vloot zoo veel verder dan Ponteriaux zou moogen zeiw1

> ,

hy , met advys van den fcheepskrygsraadt , tot voortzetting van ^
merk van den Staat noodig en dien/lig zoude oordeelen. Daarna

zocht de Heer de Ruiter naarder ordre aangaande het doen van " $
gemelde falutatie en refalutatie : waar op by hunne Hoog. Moog- v ^

ha^tw verftaan , en den L. Admiraal bekent gemaakt , dat hy t'zyner

4ooK.aan
' gens d>

ontmoeting der Franfche vloote een of meer bequaame OjPc J,

dc Ruuer ZOu doen gaan in een klein fneedig vaartuig, om het Opperhooftw \ ^
Sïgaandc ™ Franfche vloote van zynent weegen beleefdelyk te begroeten, e

f
d
^

derFran""
benevens bekent te maaken, dat hy L. Admiraal hem op devoorfiy^

fche vloote. ontmoeting met hetfiryken van de vlagge zoude falueren, op

7 May. trouwen dat hy Opperhooft van gelyken met het ftryken van deFr™Ji*
vlagge aan die van deezen Staat zoude doen. Doch ingevalle hy ^
miraal uit het rapport van de voorfchreeve afte zendene Officie^

1

zyne meefte geruftheit , nietpofitivelyk zoude konnen afneemen en
£a(lt

leenlyk zoude falueren met het kanon : aan haare Hoog. Moog- ^e

gevalle overfchryvende wat dies aangaande zou zyn gepafeert-
jat

&c

?May. daagen daarna werdt by haare Hoog. Moog. nochmaals verrtaan^^ts

Ordrcop L. Admiraal de Ruiter als eerfte perfoon en Opperhooft over
^o0ft-

HoXfri" vloote zoude gebieden
, en vervolgens den rang van de VÉ*df

eieren van officieren geofdonneert, in deeze ordre.

vloote. De L. Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruiter.

ttwISJ ^e L.Admiraal Adriaan van Trappen , gezeit Bankert.lyii, ie
. ^ Admiraal Aart van Nes.

De L. Admiraal Willem Jofèph van Gent.

De L. Admiraal C. Meppel.

De L. Admiraal Hans Willem van Aylua. <pe V*'
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*De Viceadmiraaien de Liefde , Zweers , Kornelis Evertszoon , 1667.

Schram en Enno <Doedes.

*De Schoutenbynacht Jan van Nes , Jan Gideonszoon Verburg ,

Jan Matthyszoon , Vlug en Brunsveldt.
Doch den L. Admiraal de Ruiter iet menfchelyks overkoomende , of
y kiekte

, ofte andere ongelegentheden , het opperbevel niet konnende
v<>eren

, zoude de L. Admiraal Aart van Nes over de voornoemde vloot
s eerftc perfoon of Opperhooft gebieden , en by des zelfs overlyden

,

°ngelegentheit of afweezen , de L. Admiraal van Gent. Des zoude de

p« Admiraal de Ruiter en d'andere Hooftofficieren zoodaanige ordreftel-

dat, in geval van zoodanige voorkoomende ongelegentheden van af-
erven, ftaande het gevecht, en vermengt weezende onder 's vyandts vloo-

Reenedeminfte teekenen van zoo droevige toevallen, oïteeenige de
infte vcranderinge in 'tbeleit der zaaken zoude worden befpeurt. De

gedeputeerden van Hollandt en Weftvrieflandt hebben ten diendaage fcr ^«JJj£
.
eneraliteit verklaart, wel expres voor te behouden , dat de tweede rang^nsUol-

? de gemelde refolutie , by formevan expediënt , als voordeezen , aan Ia

a

n

â

a

jJ
fn L. Admiraal Bankert toegevoeght , in

y

t toekoomende niet wierdege-^^L
°

ruikt tot eenig prejudicie : maar de extraordinaris en ordinaris Gede- iang-

Pierden van Zeelandt hebben de bovenftaande conclufie wel expres x^y^Toz.
êccontradiceert , referverende daar op zoodanige aanteekeninge te doen

j
s de Heeren haare Principaalen zouden goedtvinden hun toe te zen-

^ö. De L. Admiraal de Ruiter , die noch eenige overblyfzelen zyner
*'ekte gevoelde, en weer zomwylen van de koorts werdt aangetaft , was
*1 den twintighflen van April tot Hellevoetfluis aangekoomen , om de

toerufting der fcheepen die daar laagen te bevorderen en op alles ordre

^ dellen. Maar daar liepen noch etlyke weeken voorby eer men in

*W was om met de fcheepen der Maaze te konnen zee kiezen , en

Jaar Texel, daar 'trendevous der vloot was, te zeilen. Den twintigh- to May.

Jkft van May zagh men een Engelfch Konings fchip , voerende ontrent
fâ u™

b

y

a

an

j^g Hukken, 'twclk de Heeren Ambafladeurs van den Koning van Zweeden

^Weeden (die van Londen quaamen , en als middelaars der vreede naar £°
m
c

e

lâ

c

t

.

reda gingen) in hadde , om de hoek van 't eiiandt Goereê door 't gat in gIckc.

^

n^°men , en liet nevens zyn roode vlagh van de kompanje , ook aan
akboort een witte vlagwaaijen. Dit fchip, met noch een fluitfchip voor

t
e
^agagie

, quam ontrent anderhalf kanonfchoot t'zeewaart van de

V Admiraal de Ruiters fchip de zeven Provinciën ten anker , enfalueer- ^etEn-

,

0

C
f°en de vlagge van den Staat met drieëntwintig eerfchooten : waar f^fchfpT

^ b
y den L. Admiraal de Ruiter met even veel khooten werdt geant- ^j^en

laft

0
?' en van de reft van ,sLandts fcheepen naar graade, volgens deE^V'

'si
r van te vooren gegeven. De Heeren Ambafladeurs waaren in yiaghvan

v*ndts jachten , die hun met den Heer van Sterrenberg 's morgens J^dSÏ

den t
in 'tgemoet gezeik, overgegaan , en de Heer de Ruiter zondt emwintigh

1C
.

L
* Admiraal van Nes aan boordt van de jachten , om hunne Excel-

c ooccn *

Ven!
en ^e verwellekoomen , en den Kapitein Laurens Davids vanKon-

ten
a*n den Kapitein van 't Engelfch oorlogsfchip , om hem te begroe-

te '?
n ^ verneemen of hy iet van nooden hadt. Maar eer zy te rugh

RaJ enhunwedervaaren verhaalden, pafleerde eerft het Engelfch ba-

Rie ^ hiP ' en "ep in de haven van Hellevoetlluits , om aldaar de baga-

bamÜ
et meer gemak te loflèn. Daar opvolghden dejachten met d Am-

m
ladeurs en liun gevolgh , die de Heer de Ruiter in 't voorbyzeilen
eeMge fchooten van 't kanon en drie chargies met musketten be-

groette
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\66j- groette , en geluk op de reize wcnfchte. D'Engclfchc Ambafladeurs

waaren den twaalfden 's avondts met drie
.
fregatten en vierboeyers voor

Vliflïngen ten anker gekoomen , en hadden zich zonder tydtverlies naar

Breda begeven. Denzevenentwintighften raakte dc L. Admiraal de Rui-

ter, door veekegenwindt en andere beletzelen opgehouden, vanGoeree

Suïe'tdc
mct de MaasfcneePen in zee, en liep den derden van Junius in Texel,

Mawfchee- het gefielde rendevous of verzaamelplaats van 's Landts vloote. rw

jcxd^
kraght met 2icn uit de Maaze vyftien zoo fcheepen als fregatten en aa-

3

e

/«». vysjachten, vier branders , en vier kleene vaartuigen met water en bier

,

t'zaamen drieëntwintig zeilen. Waar by zich noch zouden voe^
vier fregatten , die uitgezonden waaren om eenige koopvaarders om

Beroept den Noordt te geleiden. Des anderendaaghs riep de Heer de Ruiter den

fnE
adt

' hoogen Krygsraadt byeen, en bezorghde 'tgeen hy noodigh oordeeW

Toorzichte- gedaan te worden : beveelende dat een getal van achtentwintig ^

lotverzce- Pen '
fregatten en advysjachtcn , benevens twaalf branders , onder 'tge

'

kertheitvan biedt van den Schoutbynacht Jan van Nes , den Kommandeur van

vioot

ndts Zaan ' en Kapitein Gerrit Boos , terftondt uitwaarts aan zouden afca£

4>i ken, en zich plaatzen op de vlakte , daar de lootzen hun zouden aa

wyzen dat men bequaamft kon leggen, om in hardt weer verzeekert

bewaart te zyn : dat ze zich daar, wel van den anderen verfpot

,

forme van een halve maan, indien het de gronden wilden lyden ,
te"

ker zouden leggen: gevende de branders yder zyn poft buitendelen

pen en fregatten , en dadvysjachten verder t'zeewaarts van de brandy

als buitenwachten van dit geheel gros : ende dat ten einde om °P

voorneemens en aanflaagen , die de yyanden door een van de zeeA
en

ten met fcheepen of branders, tot naadeel van 's Landts vloot, m°&
ge,

onderncemen , een waakendt oögh te houden , en hen in zulk ccn L.
val met alle wakkerheit en behoorlyk foldaat-en zeemanfehap te ï*

„,
Haan. Met verderen laft, dat indien de vyanden hen moghten P

a"
aflom het gros van 's Landts vloot aan te taften , en zy te locfvva^

hun moghten zyn, zy dan met hun gros van achteren op de zelVeZ°.

den invallen
, en alles aanwenden om hen te vermeefteren en te

vC
J

G^saioo nielcn . Geduurende deezen Krygsraadt werden twee Kommaf?!
Rofeus .

van brandtfeheepen
, Gillis Saloo en Henrik Rofzus , ter zaake van ra

lt

ETST verzuim en kleenhertigheit, niet Iangh te vooren betoont, aangekl^V
brandt- en te recht geltelt. Dees waaren

, weinig tydts geleden , onder de 1W>

worden
0

' van den L - Admiraal van Gent, naar de Riviere van Edenburg op e

jfl

Toordcn toght geweeft
, daar men etlyke Schotfche kaapers en andre fcheepen

Krygsraadt, de haaven van Bruntelandt (aan de gemelde Rivier of zeeboezeflj K
JEer- leëen) meende te verbranden : en den eerften , Saloo , vverdt te laft g

el
av

2uim,te dat de Kapitein Thomas Tobias, Kommandeur over alle d'advysj .

ftX
ge

- ten ,
branders en galjoots , hem Saloo (volgens d'ordre by den Ir

hy
miraal van Gent beraamt) op den tienden May hadt bevoolen,

tÜ zich met he^'andtfehip
, genoemt het waapen van den

j^" Jork, naar de haven van Bruntelandt, terwyl hy Kapitein 0ct c

c„ f

oorlogfcheepen dicht onder die haven ten anker lagh , zou begeve '

jaar

daar in zeilende, de fcheepen, daar leggende, zou verbranden ,
»c

toen

toe eenfeingeevende, daar hy zich naar zou richten: maar dat ny» ^
de Kapitein, als het water op het hooghfte was , de roode vlagg

t %

de bezaans roede, 'twelk het fein was , liet waaijen, en een g J

benevens noch twee welbemande chaloupen , klaar maakte ,
otn ri

tc

van den brander , door 't behulp van dat kleen vaartuig, des te D
^0n-
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bonnen bergen , evenwel bleef leggen : niet tegenftaande de Kapitein i66 7 ,

2yn chaloup tot tweemaalen toe aan zyn boordt zondt , hem aanzeg-
gende, dat het nu tydt was zyn brander te befteeden , 't welk bequaam-
vk kon gefchieden , nadien het dwars windts daar naar toe was. Te-
gens Rofsus werdt ingebraght , dat de Kapitein Thomas Tobiaszoon hem
elaft hadt

, ( nadien Zaloo met zyn brandtfchip niet aanquam ) dat hy
met zyn brandtfchip het waapen van Londen * opwaarts aan zou lavee-

*

c

and

e

e

n

r

^etren
»
om des vyandts fcheepen , die in twee partyen van den anderen w^nvan

verdeelt laagen , te vernielen : en dewyl aan 't Wcfteinde van de haven Bnfto1 -

£en houte brug was, daar een deel fcheepen tegens aan lagen, hadt de
^apitein hem ordre en laft gegeven , dat hy , by de brugh koomende

,

2vn fchip in den brandt zoude fteeken , en tegens de houte brugh aan
aaten loopen of dryven, om alzoo de brugh en de fcheepen te gelykte
ebranden: doch dat hy op hetfein van den Kapitein, zyn laft niet hadt

pvolght, maar met het fpaaren van zyn brandtfchip zyn eer verloo-
en

>
en zyn eedt en belofte te buiten gegaan. Hier over eifchtten d'Ad-

°caaten
, Fifcaalen Johan van Wouw en Otto de Vooght , dat ze beide

°Igens de zeewetten ( in de naarder ordre en in den Artykelbrief be-

nepen) met de koorde zouden worden geftraft , dat 'er de doodt op volg-
e

- Zaloo wift weinig tot zyn verfchooning by te brengen , en zyn eigen
^tuurman

, Bootsman en Konftapel getuighden , dat hy meermaalen
d°or de chaloup van den Kapitein Thomas Tobiaszoon te vergeefs was aan-

Rernaant om de haven in te loopen , en zyn brander re befteeden , doch
"at hy dat echter uit flaauhertigheit , zoo zy oordeelden , niet dorft be-

gaan. Dan het fcheepsvolk van Rofaeus gaf beter getuigenis , verklaa-

tende , dat het , toen ze ten gemelden daage op een piftoolfchoot by de
paaien ontrent de brug quaamen , wel twee of drie fcheepslanghte van
de wal af, van weegen de drooghte zoo fel brandde , dat de chaloup,
daar ze twee mannen in hadden , wel half vol water raakte , en zoo
^erdt befchadight dat 'er geen kans fcheen om met de elf mannen die

Jj°ch op 't brandtfchip waaren, met de chaloup t'ontkoomen: zoo dat
aarom de Kommandeur hadt moeten byfteeken : ook meendenze dat

Rofzus

^ ^et hun fchip, wegens dedrooghte, niet aan de paaien konden koo- wordtin

« en - Dan by de Heeren van den Krygsraadt werdt het anders ver- ^
en*

aan
> en Rofseus by hun vonnis in zyn bediening voor den aanftaanden

g
\

C

iu».
'.

Rht gefchorft, en belaft te gaan op het fchip van den L. Admiraal van Saioot'ec-

^
ent

, of een ander , onder 't Kollegie ter Admiraliteit van Amfterdam
£c

e

™f0
a

n

f
:

^ehoorende
, om aldaar , de gelegentheit voorkoomende , zyn miflagh bequaim

Ve

Ver
^eteren. Maar Zaloo werdt van zyn dienft t'eenemaal afgezet , en JJJfaJj^

^
rKlaart onbequaam te zyn om ooit ofooit in dienft van den Staat gebruikt verklaart

,

beu

°

r^Cn
' 0ok werdt al zvn SaSie ' in <*ien tognt verdient

.
verklaart, ver- ^J^**"

fte ?
le zïn » en ny wyders verweezen , om vierjaaren in 't rafphuis t'Am- rafphuis

g

C-

Von •

te zitten
'
en daar zyn koft met arbeiden te verdienen. Dit

^"deren

daoU Wer(it den vierden van Junius uitgefprooken : en op den zeiven zeggen den

ris^tquamden HeerKornelis de Wit, broeder van den Raadtpenfiona- 6

ljad
an Hollandt

, Ruart van Putten en regeerendt Burgermeefter der van Plutcll

W u°
rdrecht

' in Texel ' als Gedeputeerde en Gevolmaghtigde van komt.ndc

di„L
C
^°°g. Moog. in 's Landts vloot. De Heeren Staatcn hadden f noo- Ge»oimag-

k
^

' gcoordeclt eenige weinige cordate * en ftandtvaftige mannen van

corr, •

en beIeit » tot twce of drie in getale, uit de hoogc Regeering te Moog.

00^

vlon!
TlIttecren

' om als Gevolmaghtigden van haare Hoog. Moog. in de t 4 '«».

Va2 den Staat , op zee en in de expeditien ,
gebruikt te worden

,
in

Boek. Bbbb voe-
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1667- voegen als daar toe in de voorleedene jaaren mdclxv. en mdclxvi.

io May. commiiïie was verleent. Wegens Hollandt werdt de Heer Ruart van

trjMay. Putten ten gemelden einde gecommitteert. In de commüTie by haare

Hoog. Moog. gegeevcn werdt alleenlyk de naam van den Heere Ruart

gefpelt, en plaats open gelaaten voor de Heeren die daar wegens dan-

commifiic dere Provinciën moghten by koomen. Byde gemelde comminie werden

hcmgcgee-
dc Gevolmachtigden geauthorifeert en volmaghtight , om gezaamentw,

ven. ofwel een of'eenigen van haar , zonder rughfpraake , door alle bedenke-

1 7 Maj. lyfo en betaatnelyke middelen , naar ingenoomen advys , engehoort de conj

>

deratien van 's Landts L. Admiraaien en andere Hoofden , de conjunct1

van degemelde vloote met die van den Koningvan Vrankryk te
facweret

en effectueren : ook de zelve vloote tot afbreuk van den gemeenen vyan

te water en te lande te doen ageren , naar dat d'occafie en toeval*

zulks zouden toelaaten , en voort alles te refolveren en effectueren ,

00

te doen effectueren wat naar gelegentheit en vereifch der zakken ten

meeften dienfte , welftandt en verzeekering van den Staat, en aftreu
^

als vooren , bevonden zoude worden te behooren ; mitsgaaders de ver
at**'

defiraffe te decreteren, of doen decreteren , tegens alle de geenen, "f -

zaakevanwandevoïren
, desordre, inobedientie , ofte anderzins

*'een

gen tydt culpabel zouden moogen bevonden worden : beloovende
hnnn

Hoog. Moog. voor goedt
, vaft en van waarde te houden al het g

eett

J.
haar E. fzaamen, ofteen , of eenigen van hun luiden ,

noopende't^
00

fchreeve , gedaan en geeffectueert zoude worden. Laftende en ordonn

rende dien volgende alle L. Admiraaien , Viceadmiraaien ,
Schout** j

nacht, en alle anderen, zoo Officieren als gemeene matroozen en f°fm.

ten, indevoorfchreeve vloote weezende, de voornoemde haare Ge"e*

teerden en Gevolmaghtigden in de voorfchreeve qualiteit te erken**
'

vinden
refPe5ieren en obedieren. De Heeren Staaten oordfeelden tedeezerty

'

Ruart? dat d'Engelfche maght jegenwoordigh niet beftandtfcheen te ZU&* fue
JM- om 's Landts vloote 't hooft te konnen bieden , en dat mitsdien n^ƒ f

apparentie deezen Staat meefter van de zee zoude zyn , en wef^t

. op by haare Hoog. Moog. goedtgevonden en verdaan
, 'dat met a^ rf

cn todcg
c fo^theit eemge dejfemen zouden worden getenteert

, zelfs met
der Heeren zeilen en kopen m de Rivieren, baaijen, oft havenen van den

y***'

i«lroots

m
'ttttaqueren van eenige eilanden, ook fteeden en plaatzen van 'tff'

tegens landt... Met ferieufe en emftige recommandatie aan de Heeren h**

fchen
g
te be-

Moog. Gedeputeerden en Gevolmaghtighden over 'tmttyZt \

ftaan. 's Landtsvloot
, (die ten tyde van 'tneemen deezer reiblutie in -1

eJl

gift?rlT
waaren)

dat ze daar ontrent met alle refolutheit wilden befoig*
er
f ^

jecreterefi. procedeeren , ook liever wat hazardeeren en doen hazardeeren,
al

fe

taTZa vloot 7 te laaten &aan » zonder iet notabels te effectueren
*

M0og.ge
g ' verrichten: alles op dat men daar door des te eerder moghtbevor»

™™»de» en confequeeren eenfpoedige, eerlyke en verzeekerde vreede 0?*
4e

fi£(
i«7.

9
' meenen vyandt. De Provinciën van Zeelandt en Vrieflandt *

T*S °
nün-

Ain*m* vergaderinge van haare Hoog. Moog. toegedaan , iemant ot
XLVU

'

Iol> nen by den Heer Kornelis de Wit te voegen , doch zy hebben^ ^
daar toe genocmt noch gclaft

; 200 dat de Heer Ruart alleen ^
waardigheit van Gevolmaghtigde van den Staat bleef bekleedt :

ö j
c

De Ruiter
federt

'
om 't gezagh van 't Landt te beter te bewaaren, met

_f"|at&
doet den of lyfwacht van ontrent dertigh matroozen werdt voorzien. N a

. op-

P«hoof?
p" L- Admiraal de Ruiter in Texel den eedt van zich in zyne charge »

a

^m
der viootc ,

perhooft der vloote ,
getrouwelyk te zullen quyten , en de beveeleu

» ^
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hunne Hoog. Moog. alreedts gegeven, ofnoch te geven , zoude ach- 1667.
tervolgen en nakoomen , in handen van hunne Hoog. Moog. Gedepu-
teerden en Gevolmaghtighden tot de zeezaaken hadt gedaan ,

liep hy
den zeden van Junius met 's Landts vloot , voor zoo veel die vaardig e« loopt

Was, uit Texel in zee. Toen hebben deHeeren Gedeputeerden en Ge-Xotm^
v°lmaghtigden tot het employ van 's Landts vloot , gehoort en inge- zee.

*j°omen hebbende d'advyzen van den Heer L. Admiraal de Ruiter, en 6Iun <

aanvveezende Gecommitteerden van de Kollegien ter Admiraaliteit

Rotterdam
, Amfterdam, Vrieflandt, en 't Noorderquartier , d'in-

truftie voor den Heer L. Admiraal de Ruiter , daar hy zich op den aan-

banden toght naar zoude richten, vaftgeftelt , en den Heere Ruaart, mits-

gaders den gemelden Admiraal ter handen geftelt. Daar op hebben de
bovengemelde Heeren den zeiven alle geluk ,

voorfpoedt , en Godts ze-
gen toegewenfcht , en vertrokken voorts naar Texel. De Heer Admi-
raa

j
hadt zyn zoon Jonker Engel de Ruiter, toen ontrent achticn jaaren

°U(tt, (die den Staat ter zee nu drie jaaren lang als vrywilligc onder zyn
°P*icht hadt gedient , en de lefte zeetoghten naar de Middelandtfche
*ee

> Afrikaanfche en Amerikaanfche kullen , ook de zeeflaagen des
Vo°rleeden jaars , kloekhertig , naa zyne jaaren , hadt bygewoont) ge-

acht te bcweegen , om met zyn halve broeder Jan Pauluszoon van Gel-

,

r
» die op gclyke wyze hadt gedient, geduurende d'aanftaande toght

tnUis te blyven, of dat ze hun vermaak buitens landts zouden nee-

[üen. Maar zy hadden geen ooren naardien voorflagh, en meenden dat

^et nu de rechte tydt was om door kloeke daaden hunne vordering te

boeken. Ook werdt Jonker Engel , die al voor twee jaaren met een Jonker Eu-

a&evan Luitenant van 'tKollegie ter Admiraaliteit- 1'Amfterdam was fc

e

r

begunftight, geftelt tot Kapitein Luitenant op 'tfchip Hollandia
, ge- tot Kapitein

Monteert met tachtig ftukken, datgevoert werdt door den Kommandeur gSo"
Willem van der Zaan. 'T gemelde Kollegie ftelde zyn broeder Janychipva»

JWuszoon van Gelder op 'tfchip Harderwyk, dat vierenveertigh ftuk- J^ln"
*en voerde, om op 't zelve als Kapitein te gebieden. De vloot, die den
*eften van jun ius uit Texel liep, was in 'teerft niet fterker dan negen-

veertig fcheepen en fregatten van oorloge. Het fchip groot Hollan-

,

la
><va$ in 't zeilen van de Maaze naar Texel aan zyn groote maft zoo-

danig befchaadight dat het in 't Texel noch moft blyven leggen, om
a les te herftellcn. Ook waaren de fcheepen uit Vrieflandt noch niet
&ereedt om zee te kiezen. Den zevenden van Junius liepen noch eeni-

jj

e
^oordthollandtfche fcheepen in zee. Maar de Zeeuwfche fcheepen

parnen niet te voorfchyn, meeftby gebrek van volk. D mftruftie voor

/n L - Admiraal de Ruiter , die den zeften ,
gelyk boven is gemeldt

,

tot°l
de Gedeputeerden en Gevolmaghtigden van hunne Hoog. Moog.

2) ^ employ van 's Landts vloot was vaftgeftelt , quam hier op uit.
Inftru<aic

na
s^andts vloot, in esquadres verdeelt , haar koers zonde ftellen voor den

<Lel

r,<ie Maaze , en aldaar, ofonderweegen , byhaar bekoomen hebbende

v0

*n<itfoldaaten
, en eenige noodige behoefte in de Maaze ingefcheept ,

"
r

a e

dat**
kaar koers zou metten naar de Riviere van Londen. JVyders ,

ziet het

rju0
*[
et de vloot , onder Godts toelaating, de Riviere van Londen zou je

r„2™n

in&ezeiti, en voort de Riviere van Chattam of Rochejler met van P«treu%

doey?PL
m klem vaartuig!) , branders , en zoo veel oorlogfcheepen als*>*- 5-

teJk z>ouzyn, op^eloopen , om aldaar , onder Godtsgenaade en zeegen,

onJrtneefieren of\e ruineren zoodaanige Engelfihefcheepen , voor of
ent Qhattam en elders op de Riviere gevonden wordende , mitsga-

Bbbb x fors
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1 667. ders ook de Koningklyhe magazynen , provifie en amonïüe van oor-

log , die totChattam zouden worden gevonden , te verbranden of of an-

dere wyze onbruikbaar te maaken. Dat tot dien einde de landtfoldaa-

ten en Mariniers ofzeefoldaaten , op de vloot zynde , met eemg aa**j
a

matroozen voet aan landt zouden zetten , zoo om de fterkten en blok-

huizen y die d'uitvoering van 't voorfchreeve voorneemen zouden konnen

verhinderen te bemaghttgen , als om 'texploit zelfs mettemeernadruks

te helpen uitvoeren. Alles metdim verftande nochtans , dat aandevol-

koome en abfolute difpofitie van haare Hoog. Moog. Gedeputeerden en

Gevolmaghtigden op de vloote , volgens den text en inhoudt van hunne

commijfte , zou wordengelaaten* om met advys van den L. Admiraal^

Ruiter en andere Hoofden der zelve vloote , zoo over de zaake

m 7generaal , als over allede particulariteitenvan dien : inzonderheit ,

mede aangaande de ordre
, forme en maniere van executie alles te doen

en in 't werk te ftellen
3
1geen zy ten meeften dienfte van den Lande

be-

vinden zouden te behooren : engeneraalyk, zich met de voorfchreeve
vloot*

geconjungeert ofverdeelt , te vervoeren en fonthouden werwaarts en

daar zy luiden zouden achten 't zelve met de refolutien en intentie
^n

hunne Hoog. Moog. beft over een te koomen, en oorbaarlykft te zyn- Jf*
welken einde haar ter handt geftelt waaren de conventie y

op denvyr
e <

der verleden maandt tuffchen den Graaf d'Eftrades ,
Ambaffadeur^J

Vrankryk y
en de Gedeputeerden van haare Hoog. Moog. geftooten.» &*/L

zoude van toen af aan de Gouverneurs van Galis en Boulogne kennfJJ

gegeven werden , dat 'sLandts vloote zee hadtgekoozen y
enweriü^

zy haar koers ftelde: om zulks den Koning hunne Meefter y
en denW ?

togh van Beaufort , Admiraal van zynMajefteits vloote, te ver
1®1*

gen
y
ten einde ook de voorfchreeve conventie van die zyde met allejf

achtervolght en voldaan moght worden. Eindelyk , dat aan de Hef>

ter Admiraaliteitin Zeelandt
y enden L. AdmiraalBankert ,

van'W
loopen der vloote kennijfe zou gegeeven worden , met ernftige a^0,

ning dat 's Landt s oorloghfcheepen , in de zeegaaten der voorft^
^Provinciegereedt leggende, zonder uh'ftel moghtenworden uitjrepreft

'

de vlagge te gemoet gezonden
, met aanwyzing van den koers dien #™Ö hadden te *ouden

-
De v

J

00t werdt flraks naa dat ze uit Texel i*

tIooc.
)

vas geraa^t in drie esquadres verdeelt
, doch die verdceling vf

Â t
'tkort, vermits d'aankomft van eenige fcheepen, en 'tachterbly^ ,f

Zeeuwen en Vriezen , weêr verandert. Men ftelde ook ordre waar zi&
cï

^
in gevalle van vyandtlyke ontmoeting, hadt t'onthouden , en hoe tn

Van der
elkanderen in 't gevecht zou byftaan. Daarna zette de vloot haar^

Zaan met naar ae Maaze. De Kommandeur Willem van der Zaan werdt belal*^
ÏÏSST 5

even fcll
,fP

en
•
voor

•
of bezyden 's Landts vloot

, op kundtfehap
tekfü

den om op fen , op alle vreemde fcheepen acht te geeven, doch zich 's avondts^
kundtfehap devlagh te vervoegen, ten waare hy oordeelde de vluchtende kf%TtKmnea

' te konnen inzeilen; en evenwel in zulk een gevalle niet langer ^
nacht van de vlag te blyven. Den negenden en tienden zyn v% bv de
fluitfeheepen, met landtfoldaaten en andere behoeften, uit de^

,0foht.
vloot gekoomen, die tot verfcheide tyden van andere werden g

ev
, » n-

Den tienden quam'sLandts vloot op Schoonevelt, en men verna*1*
f

derendaaghs uit twee Ooftender fcheepen, dat de Franfchen met
een^

in Vlaanderen waaren gevallen , en zich daar den meefter maakten-
: -

dienende van de gelegentheit des tydt, terwyl de Hollanders ,
met

vo0t-

gelfchen in oorlogh blyvendc , in geen ftaat waaren om hunnen
t f
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muur de Spaanfche Nederlanden, te helpen befchermen. De Zeeuw- i667.

ene lcheepen werden met verlangen te gemoet gezien , maar vergeefs.
a ontbrak daar aan matroozen. Den dertienden was dc vloot aange-
groeit tot eenentfeftig fcheepen en fregatten van oorlogh: zeventien uit

^ Maaze
,
zesendertig van Amfterdam , zeven van 't Noorderquartier

, ŵ n

os

een uit Vneflandt. Deeze werden ten zeiven daage in drie esqua- drieesqua-
res verdeelt

, in maniere als volght. ^ ™"

Eerfte esquadre.

*• Admiraalde Ruiter: De zeven "Provinciën.
v

- rtceadnuraalde Liefde. DeRidderfchaP v.Hoü
^cboutbynachtJanvanNes. "Delft.
*• Evert van Gelder. Gelderlandt.
2' Hendrik Gotskens. Vitrecht.

* van Meeuwen. De Komeetjïar.
2' wklaas Marrevelt. 'TGeloof.
Jan Roetering. Oofterwyk.
Abraham van Zyl. De Leeuwen.

A- Jan Paulusz. van Gelder. Harderwyk.
**• Jakob Andrieszoon Swart. Stadt en Landen.
Jakob Paauw. Etfex.

^Jan Hek. Juftina van NaJjTau.
A. Tieter Kornelüz. de Sitter. Jaarsvelt.
Jan Janszóon Maauw. Kaleb.

A. Jakob Willemszoon Broeder. De zeven Provinciën.
R. Franfoü van Nydek. Princes Louife.

R. Niklaas Naalhout. Harderwyk.
fc. Willem Boudewynsz. v. Eyk. V Quartier van Nieum.
^. Tieter Jakobszoon Nanning. Gornichem.

* Branders.
^JanDirksz. Keuvenhoven. Delft.

£ Kornelis van der Hoeven. Rotterdam.
*• herrit Andrieszoon Mak. Schiedam.
^janTjanielsz. vandenRyn. Propatria.

'Jan Korneliszoon Jacht. DeVygeboom.

^ Tweede esquadre.

y^ddmiraalvanNes. D'Eendraght. 80. 315-. cc. Tweede

ji y
Ceadm.Enno eDoedes Star. Groeningen. 70. 300. <fo.

es<
3uadrc-

^J^ynachtlV.vander Zaan. Hollandia. 80. 400. 40.
^pWanAmflel: Tydtverdryf. 60. 2 co. 40.

K^nelis de Liefde. Wajfenaar. 56. i<>c. 3 c.

K^Lk

^chey- De Spiegel. 7o. 32c. co.

A y0
J Korneliszoon Swart. DeProv.v. Vitrecht. 60. 2*0. 40.

K y
0
"^rfchuur. Amfterdam. 6%. 250. 40.

A^ v«nNesdOude. Klein Hollandia. 54. 180. 3 c.

K^y** Fabricim. 'T Zuiderhuis. 46. fff. 3°-

KQ^ndtdeVries, Staveren. 46. Ijrjf. 30.

A. rj? ^j-. müem,Prins v. Oranje. 62. 2 80. 60.

K Mici
U
?0Ü

' DeVreede. 4& *7S- 3©.

K^aÜnn Uis
- Deftadt Gouda. 4*- 3©.

J n
tyfels van Lier. DeMuiltromp. 4*- *7f- 30.

Bbbb 3 KElant

8b. 400. 60. Eerfte

66. 28c. y 0>
escjoadre.

62. 220. 45T-

66. 20c. 4f.
62. 250. 40.

68. *75- 4#
tfo. *7J- 40.

62. 250. 40.

22c. 3°-

44. I75-. 30.

62. 250. 40.

5°- 22c. 30.
60. 2^0. JO.
46. 17c. 30.
48. 150. 50.

46. *7f- 30.

40. 110.

36. 80.

34. 80. 20.

3* 8®.

4- 20.

4- 10.

4. 20.

4- 20.
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1667. R. Elandtdu Bols.

R. Jakob Pieterszoon Swart

R. Tieter van Wynbergen.

A . Laurens de Bruin.

R. Wynant van Meurs.

A. Gerrit Forens.

A.Jan Baptift de Graaf.
A. Hendrik Hendrikszoon.

A. Wiüem Willemszoon.

Derde

esquadre.

16.

ZO'

VEN VAN DEN
Vitrecht. 3

6-

Schiedam.

Zwol.

DeTofteljon.

'T hopende Hart.

Branders.

TWaapen van BriftoL

Degoude Appel.

'De Katharina.

De Draak.

A. L. Admiraalvan Gent.

N. L. Admiraalvan Meppel.

A. ViceadmiraalSweers.

N. Viceadmiraal Schram.

A. Schoutbynacht Verburgh.

N. Schutbynacht Vlug.

A. Hendrik Adriaanszoon.

A. Jan de Haan.

K L KortteITalm.
A. Hendrik VoUenhove.

A. JakobBinkes.

A. Thomas Tobiaszoon.

N. !P/Wtfr Klaasz. Wynbergen.

A.GilllsdeWildt.

A. Tieter Magnuszoon.

K.JanvanBraakel.
A. Kornelvs Jooflen Smient.

A. Jakob Thiïtpszoon.

A.Jan Janszoon Verboekholt.

A. Kornelü Gerritszoon Vos.

A. Hendrik Esdre.

A. Jan Janszoon.
A. Symon Toppinga.

N. Wiüem Gerritszoon.

A. Rem Tieterszoon Mars.

Smaldcc-

ling van de
Ruiters

csquadre.

Derde esqüadre.

De Dolphyn.

Wejivriejlandt.

D'Olyfant.

DeTacificatie.

Degoude Leeuw.

'TWaapen v. Uitrecht,

Woerden.

Kalantsoogh.

Deventer.

Agatha.

Effen.

De Befcherming.
yTNoorderquartier.
Kampen.
'TRaadthuis v. Haarl. 46.

DeVreede.
De Star.

De Brak.
DeWindthondt.
DeGaleyvanDoveren. zi

Branders.

DeSufanna.
'TW. v. den Hartog v.Jork.
}TWaapen van Londen.
DeMarte.

DeCyperfcheKat.

84.

78.

80.

78.

80.

7*-

68.

68.

6%.

50.

50.

60.

46.

40.

20.

18.

80.

60.

SS-

7h
*v

'20.

24.

ao.

20.

475-*

320.

4^0.

310.

290.

27y-

250.

22^.

22f.

22J-

2^0.

m-
110.

7*

7
o.

60.

20.

De fmalle verdeeling van 'tHooftesquadre gefchiedde ten zelve*1

ge op de volgende wyzc.

Abraham van Zyl.

lakob Taauw.
Tieter de Sitter.

Viceadmiraalde Liefde.

Frans vanNydek.

Niklaas Marrevelt.

Fregat.

Iakob Nanning.

Branders.

Ian Dirkszoon Kuvenhoven.

lan Korneliszoon Jacht,

Iakob Willemszoon Broeder.

Iakob van Meeuwen. .

Ian Tauwelszoon vanGeW-
lt. Admiraalde Ruiter-
Hendrik Gotskens.

Evert van Gelder.

Fregat.

Dirk de Mimnik.

Branders. trnevM'
Kornelü Iakobsz. vander^
Ian Danielszoon van denRfu jfh
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Niklaas Naalhotit. Iakob Andrieszoon Swart. 1 667,

Jan Maauw. Fregat.
Hek. Willem Boudewynszoon.

ofboutbynacht Ian van Nes. Brander.
Ian Roetering. Gerrit Andrieszoon Mak.
D'andere twee esquadres werden op gelyke wyze gefmaldeelt , om

j^t beter ordre te zeilen en te vechten. Des anderendaaghs werdt de
.

choutbynacht van Amfterdam Jan Gidionszoon Verburg met een gal-
joot, omzynekrankheit, naar de Maaze gezonden, en den Komman-
eur van der Zaan bevoolen de vlagge als Schoutbynacht , geduurende
yn afweezen

, op te zetten en te voeren. Midlerwyl was de vloot

,

°ndcr naar de Zeeuwen of Vriezen te wachten , tot ontrent vyfofzes
Jjen van d'Engelfche wal , voor en buiten dc Riviere van Londen , ge-
aaert

,
als de windt den vyftienden met den dagh zeer (terk uit den 'SLandfr

juidtweften begoft te waaijen. Men nam in 'sLandts vloot de marszei-^^dt

c

nin
> en zeilde met de fok en bezaan: tot dat 'er ontrent tenzesuuren hMdcftorm

en ielle ftorm opfteekende , men de fok moft inneemen , de rees ftryken , overvallen.

e ftengen fchieten , en 'tanker in de grondt laaten loopen. De Rui-
er vondt zich genoodtzaakt zyn plechtanker te laaten vallen, en daar
Van twee kabels in zee te vieren eer zyn ankers hielden. Hyhadtdaar-

|J

a
> vermits zyn ankers geftaadig door dreghden , by de zes kabels voor

*jooft {laan. Hy zagh veele fcheepen langen tydtdryven, en veele Ipoel-
"en van hunne ankers: want het woey vinnig, en de zee was zeer groot.

Viceadmiraal de Liefde verloor een anker , de Schoutbynacht van Veele

Nes een kabel , de L. Admiraal van Gent drie kabels en twee ankers , en befcS t

2yn boot ging te grondt. De Viceadmiraal Zweers was weghgedreven.
cia Ig '

t>e floep van Kapitein Marrevelt werdt in de grondt geflaagen , ook
<k boot van 'tfchip van den Schoutbynacht Verburg. Jan van Nes d'ou-
<te verloor een anker, boey, en boeyreep: Elandt du Bois drie touwen

^ een anker: Joolt Verfchuureen anker, Jan du Bois een anker en een
touw

: Hendrik Adriaanszoon en Jan de Haan yder twee kabels en een
anker_ De brander van Gerrit Forens werdt vermift. Tegens den avondt

^

eg°u het weder te beteren. Des anderendaaghs werden uit den naame

k
n de Gedeputeerden en Gevolmaghtigden van hunne Hoog. Moog. Verwitti-

^

rieven afgevaardight aan den Hartog van Beaufort , den AmbalTadeur
jf fo"

leuningen , en den Gouverneur van Duinkerken : dienende om

v
Verwittigen dat 's Landts vloot ontrent de Hoofden en de Riviere

JjJ^*

ee\ was aange^oomen » °P ^at de Franfche vloot
, volgens d'over- p. 59

'.

*

VoJ S in ^en ^aage gemaakt , zich by de Hollandtfche vloot moght

ten
^°n

- Den zeventienden quam 's Landts vloot voor het Konings Diep Jj^Jk
ter

?
n^er. Toen werden deKornellen van Gent en Dolman aan de Rui- komt voor

en 2
°0rdt ontbooden, en hun belaft een lyft te formeren om de landt- ££°

mDgs

tU]w

ee^daaten zoodaanig over de fcheepen van oorloghen ander vaar-
^tc

verdeelen, dat men de zelve bequaamlyk zoude konnen aan landt

rCn
v

Ctl en r°t ecnigen aanflagh gebruiken. Men beriep des avondts de Hee-
R
E»«r wwd

den T
andenScheepskrygsraadt, dien men kennis gaf vand'inftraftie van gehouden

,

W^ 1 Admiraal de Ruiter, denzeftenvan Junius geteekent , en den toe- w «jke

C]la
' daar ingemeldt: doch dewyl ontrent dc Rivier van Rochefter of lode|°

p

ho0r
ecn of meer fterkten laagen , werdt goedtgevonden daar op te chatcam.

die ^
nd '

in^chtcnen den raadt van de hooge Officieren dcrlandtmilitie
, K^™k

raacjr

en achtienden 's morgens ten vier uuren , nevens den Scheepskrygs- tedierza*.
c

' aan den L. Admiraal xle Ruiters boordt werden gefeint, te wee- J^
1lou-

ten,
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1667. ten, de Kornel Thomas Dolman, de L.Kornellen Palm en Guichene,

en de Majoors Brederode en Limburgh. Daar werdt toen ,
niettegcnitaan-

de verfcheide zwaarigheden die zich opdeedcn ,
wegens d'onkunde van

da

B
ar

n

gc-

al
" d'ondicpten in de Riviere ,

goedgevonden en beflooten, uit 's Landts vloo-

noomen. te , zonder naa de Zeeuwen 01 Vriezen te wachten ,
zeventien van e

18 Ian
' lichtfte fcheepen en fregatten te kiezen , nevens vyfadvysjachten ,

eeni-

ge galjoots en 'boots om 'tKonings Diep zoo haaft moogelyk was op te

zeilen, en dat men in de Riviere van Londen gekoomen , met alle moo-

gelyke vlyt en fpoet zou trachten te beloopen tien of twaalf Engellc 1

fregatten i nevens twintig Barbadosvaardcrs , die menwift, volgens
ƒ

aanbrengen van een Noorweeger Schipper , van Londen koomende ,

*

in de Hoop by 's Gravezant laagen , en dat men de zelve zou trac

ten te bevechten of te ruineeren : dat men dan voorts zou onderzo

doen op de gelegentheit van de Riviere van Rochefter , en de fterKt »

op 't inkoomen der zelve , aldaar nieuw geleidt. Ten welken einde
,

n1

goedtvinden van den L. Admiraal de Ruiter , het bevel over de geme

"

de zeventien fcheepen werdt gegeven aan den L. Admiraal van vc %

endaar nevens als Viceadmiraal Johande Liefde geftelt , enalsSd101

bynacht David Vlug. Voorts werdt eenig klein vaartuig geordonne

om voor af gezonden te worden, en de diepten in 't Konings Diep
.

n

vens de gronden te peilen , om alzoo de lcheepen van oorloge van

zeiver gelegentheit te konnen waarfchouwen. Men verftondt ook

de L. Admiraal de Ruiter met de zwaare fcheepen by de Middelg1

den zou blyven leggen , en tien of twaalf wat boven de MiddeW
^

den, om in gevalle, eenige Engelfchen door de Laiïèn uit de Zw»
^

Riviere wilden inkoomen , 's Landts fcheepen , die op zouden zc"eI!

'

o0
.

befchermen. De fcheepen die tot die vermaarde toght werden uitge

zen zyn vervat in de volgende lyfte.

Lyfte van 's Landts fcheepen, fregatten, advysjachten, brandt0ee

|je{1

en galjoots , die , door de Heeren haar Hoog. Moog. Gedep«tee
^ ef

ende Gevolmaghtigden op 's Landts vloote
, metAdvys van ^c

\ 0.

L. Admiraal de Ruiter , en andere Hooftofficieren van de zelve
VJjO

'

tebefcheidenzyn, onder 'tcommandement van den L. Admir^l V
lem Jofeph van Gent, om nefFens den Viceadmiraal Johan de

de, en de Schoutbynacht David Vlug, daar mede een korte c*P
e

tie te doen.

Lyfte van

de fcheepen,

geftelt on-

der 't bevel

van Van
Gent, dc

Liefde en

Vlug , om
de toght tc

doen naar

de Riviere

van Roche-
fter.

Officieren.

ElandtduBoü. —
Nikolaas Naalhout. —
Willem Boudewynszoon van Eyk.
IanvanBraakel. — —
Ticter lakobszoon Nanningh. —

Dirk de Munnik. _

Uit de Maaze.

Scheepen.

Vitrecht.

Harderwyk.
"T Quartiervan

De Vreede.

Gornichem.

Advysjacht.

De Faam.
Branders.

Schiedam.

Tro Tatria.

Gerrit Andrieszoon Mak.
lanDanielszoonvandenRyn. —

Van Amflerdam.

Hendrik Vollenhove. — — d'Agatha.

Thomas Tobiaszoon. — — De Befcherming.
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Abrahamvan Zyl — —
L.KoUonelTalm. — —
Jan du Bols. — —
Jakob Binkes. — —
JanT"aulmzoonvan Gelder.

KornelüJooften Smient. —

Laurens de Bruin. _ —
Jakob Thilipszoon. — —
Jan Janszoon Verboekelt. —

.

Kornelis Gerritszoon Vos. -—

Jan Janszoon. — —
Hendrik Hendrikszoon. —
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De Leeuwen. 1667.

Deventer.

DeVreede.

Effen.

Harderwyk.

De Starre.

Advysjachtcn.

DeTofteljon.

"De Brak.

DelVindthondt.

Dejonge Trins te Taart.

Branders.

'T'Wapen van den H. van Jork.

De Katharina.

Galjoots.

De Jaager.

S'.Nikolaas.

De Liefde.

'Tfwarte Taart.
D'Eendraght.
De Katharina.
'SLandts JVelvaaren.
S r

, Katharina.

S'.Tieter.

Dejonge Trins.
De Klomp.

'T Schaap.

De zwarte Leeuw , een fluit-

{chip
, gelaaden met ammo-

nitie.

^en zeiven avondt werdt met groote vlyt ordre geftelt , omeengoedt
5etaUandc- enzeefoldaatenover defcheepen, die tot den gemelden aan-
jj&h Waaren gefchikt , te verdeden en in te fcheepen. Dit getal werdt Landtfol-

^

leen begroot op ontrent duizendt mannen: want men hielt noch etly-

j

^^dtfoldaaten op d'andere fcheepen. Ook waaren vier fluiten met van van

n
nc
*tfoldaaten door den leften (tornt

, op den vyftienden , van de vloot ver- ^Jt

tycc"

v

ee^en. De L. Admiraal van Gent hadt het fchip Agatha, 'twelkge-

^
Crt Werdt by den Kapitein Henrik Vollenhove ,

uitgekooren , om zich
^ar 0p t onthouden , en 't zelve tot het voeren van d'Admiraals vlag-

Kar pruiken. De Viceadmiraal de Liefde ging op 't fchip van den

Va, > n Thomas Tobiaszoon , en de Schoutbynacht Vlug op 't fchip van

to
£r! p Dc voornaam ftc Bevelhebbers der landtfoldaaten ,

diedeezen

fteit
* lielpcn doen , waaren de Kornel Thomas Dolman , (dees was ge-

de j Generaal en Kommandeur over de landtmilitieenzeefoldaaten)

bllr

' K°rnellen la Guicherie en Palm, de Majoors Bredcrode en Lim-

fya
j>' ^c Kapiteinen Panhuizen, Laucourt, Gent, Kornelis de Wit,

mjra

S
' Van Beveren, Pompe, Jan de Wit, fchoonzoon van den L. Ad-

de r?.
dc Ruiter , Hendrik Hartman, la Mouft, Aflèndelf, Corbet,

Caft.,
ar
Ses, Thomas Dolman de jonge , Paauw, Velzen , Ruyfch,

Pro

t

J^°> Charles de la Noy, vanNifpen, van Gieten, Raasveldt,

' ^icupooxt, van de Val, en anderen, met verfcheide Luitenants
A

* Boek. Cc cc en

Dirk Kornelüzoon de Turk. —
Jakob Thomaszoon Kamp.
Adriaan Martenszoon Baske. —
Jan Tieterszoon Ootie. —
Kornelis Janszoon Dronthem. —
AlbertKool. —

•
—

Jan Bajtiaanszoon. — —
IVillem Trompetter. — —
Abraham Krifpynszoon. —
Gondert 'Pieterszoon. —
GentTieterszoon. *—

Ary Korneliszoon Moenes. —
Klaas Meeuweszoon van den Raadt.
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1667. en Vaandrighs, te lang om te noemen. De Burgermeefter enRuartKor-

DeRuan nelis de Wit , oordeelende dat het zyn plichten den dienft van denfrtaa

voc^hïxTch vereifchte dat hy den toght zeifin perfoon bywoonde, om op alles, tot

op -tfchip beter uitvoering, en tot meerder naadruk van den voorgenoomen toe-

v

A
afGent.

y
leg, de vereifchte ordres ten fpoedighfte te konnen (lellen ,

bega! zien

den negentienden van Junius met het aanbreeken van den dagh van c

L. Admiraal de Ruiters boordt naar 'tfchip Agatha, byden L. Admiraa^

Die met van Gent. 2y gingen ten vier uuren met de voorvloedt onder zeil
,
m

Z«'zSI*" een Zuidtwefte windt het Konings Diep op laverende. Toen zagh men

gaat.
c|en Viceadmiraal Zweers , de Kapitein Gillis de Wildt , en de vyl öuk-

fcheepen met foldaaten , die door den ftorm van de vloot waaren g
-

raakt, te voorfchyn koomen. Ten zeven uuren deedt de L. Admi

fcin om met de reft van 's Landts fcheepen het Konings Diep m teZ
/>

len: maar boven de tweede ton gekoomen werdt het uil, en menm

ren anker koomen om de eb te (toppen. Van Gent kon met dat ge ;

niet verder koomen dan een weinig beneden de Middelgronden ,

da
„

men 't anker moft werpen. Maar ten elf uuren liep de windt Zuidt0

met redelyke koelte , en van Gent met zyn esquadre dankers Ücn
.

£

De Ruiter de, zeilde toen door de Middelgronden, en de Ruiter volgde met

Koni
"^

gros dcr v^ootc tot heooften of aan d'Ooftkant van de Middelgron^n'

Diepbf- daar hy ten anker quam , en zich met zyn fcheepen poneerde. De l

Middel
miraa ^ van Gent

'
met die vo°tfpoedige windi het Konings Diep opi

gronden, pende ,
verhoopte de bovengemelde Engelfche fregatten en Barba

7a

ol^
Dt vaarc^ers noc^ ^icn ze^ven avondt in de Tilbery Hoope aan te tre

^
zynkolrs. Maar tegens dpn avondt viel de windt , en hy kon met de vloe

j.

iSavcn
'

tnooge watcr niet verder zeilen dan tot Holhaven, ontrent ^n .-
ciC

° *" myle van de gemelde Hoope , en ten halven weege tuiïchen de
J^

1

^^
van Rochefter en Gravefandt, daar moft men't, zoo haaftde ebt»

goft af te gaan, weer zetten, en dienvolgens den Engelfchen Vf.jfct
ven om met de voorzeide fcheepen 't gevaar t'ontwyken , en de 1° L

op naar Londen te loopen. De Ruart en de L. Admiraal van G eflt u
•slacht?"

ven daar dien nacllt: mct de ĉ^ecPen ten anker leggen
, en beva^ 11

Dricïchee- Kapiteinen Jan Pauwelszoon van Gelder, Smient, enNanning»

brandt

de zich mim twee gotelingfchooten boven de ftroom'vande vlagge
ten*

wacht ge. ker zouden zetten , om naauwe toezicht te neemen od alle afkoop
kit, J .-j.i..f-_r.i 1 j— ...in , .

r
t . ^n\aC^

de vyandtlyke fcheepen en branders : met laft , dat ze
,
by nacht&nX

ft0v
raadt verncemende , boven van de mars met een lantaarn driernaal

den blikken , een weinig verfcheiden. De L. Admiraal de Ruiter ,

°oï
^^

lende dat men niet zeeker will: hoe fterk de L. Admiraal van Ge
^ofl

Jt

vyandt in de Riviere van Londen of Rochefter moght aantreffen , x

2e

D
n

e

dt

g

eraaden 1 dat dc Viceadmiraal Enno Doedes Star met ricfl
*?bocy»

Doedesmet en twee branders de Riviere zoude op zeilen tot aan dc No<

>

r
<| y&

'cnSmee om den h
'
AdmiraaI van Gent

,
indien hy te zwaaren laft °Kctlt^'

branders de kreeg, t'onderfteuncn en by te ftaan. Ten dien einde ging hy

hoogïop
rignften

s morgens vroeg °nder zeil met de volgende fcheepen-

Viceadmiraal Star. Groeningen. aYtrecht-
Jakob Kornelüzoon Swart. — <£)e Trovincie <v&nWr

Frans van Nydek. — <De Trines Louife-

Jan van Amftel. — — Tydtverdryf.

Thomas Fabricius. — — T Zuiderhuü.

Gillis de Wildt. — —
- Kampen.

TieterKorneliszoondeSïtter. — Jaarsveldt* Ja»
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Jan van Lier. — — *De Muïltromp . 1667.
'Pieter Klaaszoon Wynbergen. — T Noorderqiiartier.

JanMaauw. — <DeKaleb.

Branders.

SymonToppinga. — — Waapen van Londen.
Jan T>irkszoon Keuvenboven. Delft.

,
De L. Admiraal de Ruiter zondt ook drie jachten om in 't Ooft van Laatceni-

s Landts vloot , zoo verre daar buiten dat men z' in 't gezicht hielde
, boften?

°P d'aankoomendc fcheepcn te kruiden, de vrienden te befchermen en Kolli»Rs

de vyanden afbreuk te doen. Daarna beval hy den Viceadmiraal Schram, ££
p "

^vens den Kommandeur van der Zaan, de Kapiteinen Evert van Gel-
er

> Hendrik Adriaanszoon
, Jan van Nes den ouden , en Gerrit Boos ,

ten gelyken einde te kruinen : en dat zich de gemelde jachten zouden

y hen voegen. Dees zeilden de Rivier af ontrent vier mylen beooden
let Konings Diep , zonder iet van gewicht t'ontmoeten. De Heer Ruart

*j
n de L. Admiraal van Gent vonden midlerwyl geraaden , dewyl men

de boven gemelde Engelfche fcheepen niet haat konnen aantreffen , ten
delven daage, naa het begin van de ebbe 'tanker te lichten, en weer te
ru
g tot voor de Riviere van Rochefter , en 't eylandt Chapey , af te zak-

*en. Ontrent de middagh daar met de fcheepen aankoomende, werdt vanGent

ttraks bellooten dat de Kapiteinen Jan van Braakel, Pieter Magnuszoon ^Riviere*
cn Jan du Bois , met hunne fcheepen zich dicht onder het Fort Char- vanRoche-

nefTe (gelegen op het eilandt Chapey , aan de hoek van de gemelde Ri-
ftcr "

Viere) zouden zetten : dat het gros van 't esquadre hen zoude volgen,

en dat de gemelde drie Kapiteinen op het Fort zoo veel als moogelyk

Was zouden kanonneeren
,
terwyl de foldaaten zouden landen , en 't zel-

ve aantaftcn. Voor 't Fort lag een Konings fregat, en eenige andere fchee-

pen cn branders , ten anker, die alle opd'aankomde der Nederlandtfche

fcheepen hunne kabels kapten en de Riviere van Rochefter op liepen.

Daar op begoften de drie genoemde fcheepen , inzonderheit Braakel, Het Fort

<ta de voorde maakte te zyn ,
op het Fort te fchieten , en men zette word"t£-

ontrent achthonderdt landt- en fcheepsfoldaaten met boots en floepen ,
fchootcn en

°nder 't bevel en bclcidt van den Kornel Dolmaji , aan landt. Maar de be- 2"°°
ketting nam de vlucht eer de foldaaten daar binnen quaamen : enKornelis 10 /«».

°s» Kapitein op 't jacht de Jonge Prins , met zyn booten achtmatroo-

*f
n

, nevens andere floepen, landende, hadt d'eeredat hy des Konings
pgh van 't Fort afrukte , en daar de Staaten vlagh op plantte , naa dat
let ontrent anderhalfuur was befchooten. Menvondt in dit Fort vyftien

^
Zcre ftukken , fchietende achtien ponden yzers , een groote meenigh-
e van rondthout, zoo maden als reen en dengen van allerhande foor-

f

C
,

en Zwaarte, en andere behoeften ten oorloge vereifcht, waardig ge-

^ !
at

°p vier of vyf tonnen goudts : ook eenige vaaten met buskruidt

\v j
tcer

'

'

twelk aldaar tot toeruding van lcheepen in een magazyn

^
erat bewaart. Vermits de lede ftorm de meede landtfoldaaten van

z

e yloot hadt verdeeken , vonden de Bevelhebbers niet geraaden met

,•

00
Mecne maght het la'ndt in te trekken, daar men anderszins noch

d
>

0
bI*onders meende te verrichten. Des anderendaaghs werdt met

»

t
^eieren der landt- en zeefoldaaten in overlegh gebraght, ol men

dcn
Cl

?
eldc Fort voor dcn Staat zou konnen behouden. Maar zy oordeel- genoot-

he* 1
a1 2ulks onmoogelyk was, gevende voor reeden dat de gelegent-

Fortniet

d^r plaats voor ons onbequaam was, dat al wierdt boven cn onder houwbaar

t0rt de dyk doorgedeeken cn het landt onder water gezet, de vyandt tC2yn '

Cc cc i dan
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1667. dan evenwel te voet en te paardt, in volle flaghorde ,

langlis het (handt

op het Fort kon aantrekken: dat het Fort, en voornaamelyk de buiten-

werken, zeer Hecht en ongereedt lagen, de tydtvoor des vyandts komlt

te kort, en de aarde zeer hardt was om te werken, en zeer flechte gc-

legcntheit om de foldaaten met gemak te bergen, die den vyandtyande

hooghte in 't gezicht hebbende, genoodtzaakt zouden weezen geduung

in dewaapenen te zyn , en daar door zeer afgemat zouden worden. Dies

wordfv
0
"- werdt terftondt by den Ruart en van Gent beflooten het Fort te verlaa-

laaten,om- ten, maar eerft te ruineren. Men beval alle de Scheepskapiteinen ,
van

paf"en°het z gemelde rondthout dat voor een groot gedeelte al gercedt gemaakt

magazyn was ten gebruike , zoo veel afte haaien als ze bequaamelyk op de zy e

Svcn
°* van ^e ĉneePen konden bergen , en het overige aan Hukken te hakken

En'tgc- en te verbranden. Dit werdt in der yl in 't werk geftelt, en 'tgefcnu

Sec e
-
van 'tFort in de fcnccPen gebraght. Vier ftukken werden door de boot

braght!

5 ^"
van Van Gent , vier door de boot van de Liefde , twee door de boot

van Vlug , drie door de boot van Palm en twee door de boot van Bm-

kes overgevoert. Daar op zondt men terftondt de Kapiteinen de
Mon-

nik en Vos met hunne advysjachten , en etlyke gewaapende boots en

floepen om de Riviere van Rochefter met de vloedt op te loopen ,

etl

met een volgende ebbe weer af te koomen , en de gronden en diepten

te peilen. Zy liepen ontrent twee mylen op de Riviere , en bevond

Mc laat
^e Ze^ve Van §roote ^iePte °P zommige plaatzen

, die zy aantekefl-

de^ronden den » acht , negen en tien vadem waater. Zy quaamen ten anker P
a

^
endiepten buiten fchoots van vyf of zes fcheepen, en zaagen wat verder n°c

Wvfn twaalf fcheepen leggen , eenige zonder (lengen ofzeilagie. D'Enge^.j^
Rochefter hadden met Zuidtwefter zon twee fcheepen dwars over de Riviere
on^erzoe- ^^ an£jeren laaten zinken

,
op plaatzen die men hadt aangem^'

Daarna lietenze noch een fchip zinken om de doorvaart te kelf
ttC '

ThomaT Hier °P werdt beflooten
, dat de Kapiteinen Thomas Tobiaszoon ,

^
Tobiaszoon Naalhout , Jan Pauwelszoon van Gelder , Vos , de Bruin , de

benige en 1*koh Philipszoon
, en de Kommandeurs der brandtfeheepen ,

#efl
'

fcheepen de drik Hendrikszoon en Jan Danielszoon van den Ryn zonder eenig
ül

f'

^SSST Jel ofverzuim de Rivier* van Rochefter zoo verre zouden op zeilen^de Kapitein Thomas Tobiaszoon , die 't bevel over hen werdt gegeven, hUI1

zou beveelen
,
en hadden ze voorts al de vyandtlyke fcheepen , die ze z°

u'

den aantreffen, aante taften, te ruineren en te verbranden ,
zonder^

1

zelve of 'sLandts volk , of des zelfs fcheepen eenigzins te verfch°°JJ
e

of te fpaaren. Met eene werdt beflooten
, dat het gantfche esquadre^

volgenden morgen met het vroeghgety insgelyksde Riviere zoude op°

pen, om den Kapitein Thomas Tobiaszoon met zyne byhebbende
ld}

ylït™ Pen te hulp te koomen
- Te dier tydt werdt alle de Scheepskap^

11'

matroozen op lyfftraf verbooden geen matroozen van boordt aan landt tfi^
aan landt te gaan ,

zonder fchriftelyke ordre , dan alleen om de foldaaten
die -

aaten gaan. landt waarcn ym lyft ht ^ WQorzkn Men fafo m in Zyne

om het branden op 'teilandt van der Schelling met gelyke ^üilt

n) en
taaien, ( inzonderheit toen d'overige landtfoldaaten aanqua*

me%jc

'teilandt Cheppey te vuur en te zwaarde te verwoeften , m^^Utva11

met meer edelmoedigheit oorlogen
, en geen onfchuldigen den

fchuW

anderen laaten boeten. De L. Admiraal de Ruiter lagh noch
^jjjp

gros der vloote by de Middelgronden
, in 't Konings Diep ,

<*aar

groot Hollandia
,
gevoert by den Kapitein Laurens Davidszoon van

vent , die
,
gelyk gemelde is zyn groote maft hadt moeten vennen ^
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tyhem quam. Ook zagh hy ontrent den middagh de L. Admiraal \667 >

yha
, met de Vriefche fcheepen uit het Ooft naar 't Konines Diep koo- DeV Ad-

IT)en, volgens deezelyft.

£• AdmiraalAylua. Groot Frifia. 74. 37°- 95

Schoutbymacht Brunsvelt.
jan lanszoon Vyzelaar.
Ghriftiaan Ebelszoon. •

Vtytze Beyma.
üarent Hiddes de Vries.
Jooft Michielszoon Kuik.
RoelofJanszoon Ketelaar.
xJeHilkesKolaart.

Trins HenrikKaJimier. 72.

Ooftergo.

Vreedewoldt.

ÏVefiergo.

Steden.

Trinces Albertina.

Stadt en Landen.
Klein Frifia.

Advysjacht.

D'Exter.
Brander.

'De Trinces.

Galjoots.

De Kraakeling.

S'. Tieter.
De Verhoren Zoon.

62.

60.

58.

54-

50.

50.

36.

34-

300.

230.

2^5*.

210.

230.

205".

265".

i6S .

ïf£

60.

70

55
6o,

55
4f

35
*5

20.

miraal Ay-
lua komt
met de Vrie-

fche fchee-

pen in 't

Konings
Diep.

py .
*» ^, §s . x^mri, X ff/tU.

jan Tieterszoon Vinkelbos. DeJVindthondt.

Kornelis Lievenszoon.

MeindertJentjes.

Thys Thyszoon Kraakeling.
Laurens Dirkszoon.
Gieter Korneliszoon Ruigh.

Symen Janszoon.

De Viceadmiraal van Vrieflandt Enno Doedes Star , was , gelyk uit

het voorig verhaal blykt , met de eerfte fcheepen onder de vlag van den
l. Admiraal de Ruiter in zee geweeft. Graai Jan van Hoorn, voeren-
de het fchip den Eenhoorn , van 't Noorderquartier

,
gemonteert met twee-

P&tfeftig ftukken , en bemant met tweehonderdtzeftigh matroozen en
vyfag foldaaten , te vooren door gebrek van volk opgehouden , quam

y|

s§fiyks ontrent deezen tydt by de vlagge : als mede de Kapitein
loris Floriszoon Blom , met het fregat de groote Harder , van Amfter-
am

. gemonteert met tweeëndertig Hukken , en bemant met honderdt

\v

at

j
00zcn cn vyfentvvintig foldaaten. Des zeiven daaghs , ten vier uuren

,

^
erdt den Heer de Ruiter door een galjoot met een brief, vandenHeere

^uart, het inneemen vanCharneflè verwittight: met ordre dat hy met

^ gfos der vloote zou voortzeilen tot voor Quinenborg , om aldaar

t^
n Teems of de Riviere van Londen bezet , en alzoo die ftadt te wa- "SbS^*"

dj
ekgert te houden. Hier op zeilde de vloot derwaarts , en men liet

*R '

te£ Admiraa'1 Aylua en den Viceadmiraal Schram, met brieven wee-

W ^at 20 m^*mJnne fcheepen zouden volgen. Daarna ontboodt de
o
^"

t

art

2Vn h
^ iceatmi iraal Enno Doedes , dat hy met de fcheepen onder EnLoDoe-

gee
beVel ftaanje zich insgelyks naar de Riviere van Rochefter zou be- des met 2yn

m0puÜ ' mct verdre laft, dat de L. Admiraal de Ruiter, indien hy daar en de Ruiter

hetjj
aankoonfen,met zyn perfoon, en al d'overige branders, ook by m perfoon

van
*°u Zoomen, om te helpen beraadtflaagen en befluiten op een zaak a7dcbün"

et

de jp}
vicht, hem voorgekoomen. Dienavondt, eenuurnaa zon, quamders.

anke
Ulter in ^e Riviere boven het groote baaken met zyn fcheepen ten
r

' donder dat 'er iemandt aan de grondt raakte; hebbende niet min

De Ruiter

dan

er^
1 A

ï ten 2even uuren in de Noordtboey ten anker. Hy voer toen met
aaft met eenig vaartuig naar de Riviere van Rochefter of Chattam.

^amj
cntwint,*g voet waater. Met den dagh weer onder zeil gaande

,

Cccc 3 Koo-
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1667 Koomende op het fchip van den Viceadmiraal Enno Doedes ,

toonde

hem die een' brief van den Heere Ruart, meldende dat hy zyn Pe
p
oón

daar noodig van doen hadt. Dies vervorderde hy zynereize naar Cna
-

tam met zoo groote fpoedt als doenlykwas, en quam ontrent den mi
*

Dc Ruiter dagh by den Ruart en van Gent, die 's morgens met den Noordtooite

de°n

m
Ruau voor ê windt en redelyke koelte met het opgaande ty t'zeil waaren

en

n

vanGent, gaan , en de Riviere ontrent vier mylen opliepen , daar ze by c
J

iatta

™ Roêhe-
verfcheide groote Engelfche fchecpen voor hunne oogen zaagen leggen,

ftw, of De Ruiter begaf zich terftondt met een floep naar de binnewaart

Chattam.
fcheepen die naaft aan den vyandt waaren , om op alles ordre te n *

pen flellen. Daar laagen vier Engelfche branders dwars in de^Rivi

gezonken om de doorvaart te beletten. Wat beneden het kafteel v .

Upnor hadden zich zes Engelfche fcheepen , een weinig van den an

ren afgefcheiden ,
bequaamlyk geplaats , en hier hadden ze ook twee gr

te fcheepen gezonken om de Riviere te floppen , die ze daar ook

een dikke yzere ketting
,
loopende over katrollen , die op vlotten

^
ven, hadden geflooten. Achter die ketting beneden het kaft^

Upnor laagen vier van hunne fcheepen, en twee fregats boven de

ting. Aan beide de zyden van de ketting , op het landt ,
waaren tv

bateryen, yder met acht Hukken, die geduurig fchooten ,
°°k

^jts

daar etlyke muskettiers, die insgelyks vuur gaven. Eenigevan 'sLal

^
voorfte fcheepen cn fregatten, gelaft om d'Engelfchen aan te taften»

scimtgc' vermeefteren of te verbranden , hadden nu een geruimen tydt tcge

vecht oP dc z Engelfche fcheepen gekanonneert , zonder dat iemant moedts %
Riviere van ,

b. » fc> \ ApótfV1

chattam. noeg hadt om tegens de zelve naarder in te dringen, vermits ocw *

der Riviere daar zoo naau was dat 'er niet meer dan een fchip t^|

lyk kon inkoomen , ook raakten zommige van de zwaarfte fcheepe

gebrek van waater aan de grondt. Maar eindelyk heeft ^P^^er-
van Braakel, behoorende onder 'tKollegie ter Admiraaliteit te "°

vaS
dam , met een heldenftuk den wegh ter overwinning gebaant. W t

f

dien morgen , om dat hy , tegens 't verbodt van geen matroozen aan &

te laaten gaan , zyn floep met eenig volk daags te vooren hadt laa

afgaan, door laft van den Ruart in hechtenis genoomen. Dochm» 2!^
de dat zich hier gelegentheit voordeedt om zyne miflagh met dapP

er
^j,

uittewiiïèn, boodt zich aan , en beloofde dat hy, indien men liem
efi

de ontflaan , met zyn fchip , de Vreede , dat een flecht fregat $
' licht gemonteert

,
leggende een van d'achterfte , d'ander zou P

o0
^c te

paffeeren , en het voorfte der Engelfche oorloghfcheepen aan5°°
ancre-

leggen, en de branders aan te brengen. Dees aanbieding wetdt
a

^gjp
noomen : men ftelde hem in vryheit , en liet hem wederom op z^

n

flVer-

keisda

B
pper-

overgaan. Ook hielt hy zyn woordt, en zeilde met een groote

^

heit. tzaaghthcit voor uit en over de ketting , zonder een fchoot te fcn
ie

'

%o0

hoewel de vyanden van defcheepenen bateryen onophoudely^

»

olltrent

hevigh als moogelyk was , op hem kanonneerden, tot dat ^-ch fchip

een musketfehoot van zyn vyandt af was; toen gaf hy 'tE^ en van

(dat te vooren tot bewaaring van 'tFort Charneife hadt gelege '

yoorfte

daar herwaarts was opgeloopen) de laage, zoo veel hy met j^m-
en boegftukken kon bereiken

, en het daar op eens loops aan
boo yarl

Hy ver- pende , heeft het als in een oogenblik verovert , alleen met ve r

ftegatjo- twee of drie mannen en minder gequetften. Dit fchip, gen°~£0 , g
e'

nathan. than , was een kloek fregat, den Hollanderen wel eer ontfl0^tvyftl&

monteert met vierenveertig ftukken
, en bemant met honde ^an<
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L. ADMIRAAL DE RUITER. 575
J?an. De Kommandeur Jan Danieiszoon van den Ryn, met het brandt- 1667 .

ichip Tro ¥'atria van Braakel volgende , zeilde recht op de ketting
aan, zoo datze brak, en hy het tweede fchip

, genoemt Matthias , dat Hecfchip

ook Wel eer den Hollanderen was ontweldight , gemonteert met tweeën- t£ldu
;
v™g ftukken gefchuts, aan boordt ley ,

zyne dregh vaft hechte, en
er den brandt in ftak. Doch eenige melden dat de ketting door ordre
A beleidt van den Schoutbynacht Vlug werdt los gemaakt , brengende
zendende eenige matroozen aan landt, die een der yzere bouten,

aar ze aan vaft was , braaken s en dat die bout noch heeden ten daa-

g
t Enkhuizen

, ter gedachtenis van dat ftout beftaan , werdt bewaart.
* e Commandeur Hendrik Hendrikszoon , met het brandtfehip de Catha-
*na, die toen ftoutelyk volgde , meende toen het fchip Karolus Quin-

^

s
>

insgelyks door d'Engelfchen van de Nederlanders weleer genoo-
len

,
en toen gemonteert met tfeftig ftukken , aan boort te koomen

,

aar werdt in de grondt gefchooten, en zonk voor de boeg en tendee-

s

aan de zyde van den Karolus Quintus. De derde brander, genoemt
c«iedam

, gevoert door den Kommandeur Gerrit Andrieszoon Mak

,

°en daar op aankoomende , is insgelyks aan d'andre zyde van 't fchip ^ kSoIus^Zonken
, maar zoo nochtans dat die , aan brandt raakende , ook den Ommus!"

gemelden Karolus Quintus eenighzins ontftak ; zoo dat dit fchip den
gantfehen daghfmeulde enfmookte, en den volgenden nacht in de lucht
tytong. Anderen zeggen, dat Kapitein Braakel met de floep van Kapi-
tein Naalhout , zyn eigen floep en boot verlooren hebbende , eerft naa
dat fchip voer , en , met een gedeelte van zyn volk by de boeg en valreep

opklimmende , d'Engelfchen in de wapenen vondt om hen te weeren

;

maar dat ze, hem ziende, om quartier riepen , en zich opgaven: dat hy
de Kapitein , die 't zocht t'ontzwemmen , gevangen kreeg , en op beide
de fcheepen zesenvyftig gevangens bequam , het ander volk met floepen
en boots aan landt vluchtende; en dat de Karolus Quintus daarna verbrand-
de. Niet ver van de ketting ftondt een groote hoop foldaaten geplaatft

;

gaar de Nederlandtfche fcheepen maakten daar met eenige kanonfehoo-
cji een oopeningin, zoo datze in onorde en op de vlucht raakten. Ook
^looten ze zoo geweldig op de bateryen , dat d'Engelfchen die einde-

er ,\
naa 'c verlies van eenig volk, verlieten. Maar 't verbranden van

*ctup de Matthias veroorzaakte zulk een verflaagentheit en fchrik on-

J
r
.
d'Engelfchen , dat al het volk van 't fchip de Royale Charles daar

.

lle
P 1 enten deele in 't water fprong: by welke ongclegentheit dat Ko-

ngklyke fchip door de bootvan den Viceadmiraal de Liefde , en de floep De Royale

Zqa KaPitein Thomas Tobiaszoon , wiens volk de vlag daar afhaalde , JJ

har,es

et ï
ecnige tegenweer te doen, werdt verovert. Eenige verhaakn dat

Ve l
n >t veroveren noch andre floepen by quaamen, weshalven daarna

in A Kapiteinen voor zich zelve en de hunnen ook deel eifchten

kl\

e
Prvs en 'tloon der verovering. Dit was een van de grootfte en

Reb°°
n^e fcneePen der Engelfche vloote, wel eer ten tyde van Kromwel

ter °l
lt

' en Nasby genoemt , ter gedachtenis van d'overwinning daar

'xJ!
s bevochten, doch naderhandt naa 's Konings naam vernoemt.

naar p
llCt 2elvc fchip dat den Koning in den jaare mdclx uit Hollandt

gefc i

nêelandt overvoerde. Het voerde voorheenen hondcrdt ftukken

me
lü[s

, maar men vondt het Hechts gemonteert met twee-endertig

HarT
ftukken

; want men hadt *cr het zwaarfte gefchut afgelicht. De

in 2e
g Van J°rken de Generaal Monk hadden daar voordeezen mede

ce
geweeft, en 't hadt met d>Admiraals vlag gepronkt. Het flot

van

» veroverr.
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1667. van Honingen, een fchip dat ook voorheenen by d'Engelfchen was ver-

Het siot overt, voerende nu tzeventig ftukken , meed metaal ,
werdt ook ver-

gil
"°" ia

~ laaten , en door floepen vermeeftert; doch daarna , zonder ordrc, enby

bracdt, misverftandt, in den brandt gefteeken. Men zagh toen een groot ftuk hoo-

gcr in de Riviere noch vier groote Konings oorlogfcheepen leggen ,
die men

dien zei ven dagh meende aan te taften. Waar op de L. Admiraal van

Gent op het fchip de Befcherming by den Kapitein Thomas Tobiaszoon,

alsmeeft voor uit zynde , en de Viceadmiraal de Liefde op fchip

Gornichem , 'twelk van Kapitein Pieter Nanning gevoert werdt, over-

ging. Doch het ty was ten deele verloopen en het water zoodaanig

gevallen dat de Befcherming en Gornichem, en meeft alled'andereNe-

derlandtfche fcheepen, aanftondts aan de grondt raakten, 200 dat men

't werk dien dagh moft ftaaken , en naa 't hooghwaater wachten, v

L- Admiraal de Ruiter hadt zich ook in 't fchip de Befcherming begee-

ven , daar hy zich dien nacht pnthieldt. Hy was te vooren ,
nevens

den Ruart, op het fchip de Jonathan geweeft, om den Kapitein Braake

te begroeten over zyn dapperheit , en geluk te wenfehen met zyn
pjj^j

De Ruart zondt den zeiven avondt met een galjoot de tyding van dcc

overwinning aan hunne Hoog.Moog. met brieven die 's namiddaghs
tc

twee uuren in 't fchip de Royale Charles waaren getcekent. E>en v°,
c

'

-3>«- genden dagh, den drieëntwintighften van Junius , was wéér en v^n

weer gunftig ; het woey uit deii Noordtooften. Debrandtfclieepen,
d

^
Menbe- men op ontbooden hadt

, quaamen ten negen uuren tot vyf in g
eta

Hkwui^"
*e

' Cil men ^ terftondt Jaft om de vier groote Konings fcheepc
'

Rocheftcr die hooger op laagen
, insgelyks te vernielen: hoewel tuiTchen die

|

c,lC

iSien^n Pen CI1 1 Ncderlandtfch esquadrc het kafteel van Upnorlagh, ^Lc \

ookd'andre de ^ant van de Riviere , die daar zeer naau was, en dat uitliet

^he
n

e

in

c
g
ntc

2onder ophouden met zwaar gefchut werdt gefchooten. De L.
Ad
^r

verbranden, raai de Ruiter hielp hier de noodige ordre ftellen. Het uitvoeren van-

<£
c

,

naa"'cn groote werk werdt den Kapiteinen Niklaas Naalhout, Pieter Nam1111»'

tdncdSië Ja^ob Philipszoon , Kornelis Smient , Laurens de Bruin , Elantdu ^?

ïcntndtn T Jan Verboekelt bevoolen
: men gaf hun fchrifrelyfc

h ï
toelegh

a« ze de Ri
y
iere zouden oploopen tot aan des Konings fcheepen , f

*

werdebe- branders onder 't faveur van hun kanon aanbrengen. Dc Kommand*
der branders, Jan Dirkszoon Kcuvenhoven

, Kornelis van der H°cS
.

'

Willem Willemszoon, Symen Poppinga, Jan Baptift de Graafen
dert Jentjes , werdt ook by gefchrift belaft dat ze hunne brandt^
pen, Delft, Rotterdam, de Draak, het waapen van Londen, dcngL
den Appel, en de Princes, aan de gemelde Konings fcheepen z°JJ%
beftecden, zonder hier van teblyvenin gebreeke

,
op peene van ty*

1

tf
fe. Daarna werdt by den Ruart, de L. Admiraal de Ruiter en van ue '

JnenS:
goed^CV01^

en dat vicr van dc gemelcle Kapiteinen, te weeten,

den tot on- du Bois, Naalhout, Nanning en Smient, met hunne fcheepen
de ^

kXÏ
et dcrS Z0Llden Seleiden tQ t ontrent het kafteel van Upnor, d°ch *

o0 dat

u
P„orgc-

n
voorby loopen

;
dewyl daar een groote bochten drooghte ^'iLft de

zondenom ze daar niet wel zouden konnen uitgeraaken. In »t affcliei'
dcn

,

1

ctS£ Ruart en de L. Admiraal de Ruiter de Kapiteinen en Bcvelhc
bbers n

^

een ernftige vermaning aanbevoolen
, dat ze zich in deeze

gelegen

tendienftvan 'cvaderlandt, naar behooren kloekmoedig, en S
el^ men

prekrygsluidentoeftaat, zouden quyten. Dit beloofden ze, en<lu*
erl

cna. Zy gingen ontrent Zuiderzon met een Ooftnoordtoofte Win '

ftil water, t'zeil, en quaamen ten twee uuren naa den middag» t>y ^
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Jielde kafteel, daar ze geweldig op fchooten ; op dat de branders on- 1667.
«er datichieten voorby moghtcn loopen, en d'Engelfche fcheepen aan- . Yf^ü

tampen. Uit het kafteel werdt met gefchut en musquetten vinnig vuur
gegeven ook van een batery, die aan d'andre zyde van de Riviere iagh.
" ^ngelfchen, dit onweer te gemoet ziende, hadden de drie grootfte fchee-
pen in de grondt gehakt, maar ze bleeven noch zoo hoogh boven wa-
tt dat ze 't vuur niet konden ontgaan. Ook zagh men etlyke bran- .

Del>ran-

lh &eduurende dat fchicten tegens 't kafteel , daar voorby zeilen. De SjS"
•Admiraal de Ruiter fprongte diertydt zeifin een floep

,
omby 'twerk kaftcd\

l
* zyn

:
en de Ruart , dat ziende , vraagde waar hy heen wilde? Hy ant- vamï"

oorde
,
Ik zalgaan zien hoe 't ons volk daar zal maaken , en de Ruart wa«" met

«aar op
,

Ik zal u dan vergezelfihaffen , en voer toen met hem der- Z'm™'
aarts. Waar op de Ruiter een van de branders aanvoerde , en ordrc gaf drc <?p *

™e hy 't zoude aanleggen. De grobtfte Engclfche Konings fcheepen laa TZ"™
gen ontrent een gooteling fchoot boven het kafteel van Upnor dicht by
nattam

,
daar ze , zonderden donder van 't gefchut en den haagel der

musketten t'ontzien
, tegens opzeilden. De Kommandeur Kornelis Ja-

«obszoon van der Hoeven , voerende het brandtfehip Rorterdam , was
<te voorfte, die, 't fchip d'oude James of Jakob, Admiraal van de witte
Viagh, voorby zeilende , het fchip de Loyaal Londen , of 't getrouwe Het fchip

J-onden, Admiraal van de blaauwe vlagh, aan boordt ley en aan brandt ^eT'
Kak. De tweede brander, daar opvolgende, ftakden ouden James ins- wordt vcr-

gelyks in brandt. De derde brander raakte gelukkelyk aan 't fchip de ^ëkd'o
Royaal Oake , of den Koningklyken Eykeboom , Viceadmiraal van de dcjamcs°.

U~

Witte vlag , en ftak 'er den brandt in : zoo dat de Royaal Oake ten eerfte R
En dc

lichter laage brandde. Maar de James en Loyaal Londen niet genoegh oïe.
C

brandende
, vondt men zich genoodtzaakt aan yder fchip noch een bran-

der te zenden, waardoor ze voort ontfteeken werden. Dus zyn die drie
«hecpen, de grootfte en weerbaarfte van gantfeh Engelandt, voerende

tachtig ftukken gefchuts, tot het water toe afgebrandt, en vernielt,
«et vierde

, de Marmout , een nieuw fchip met een ftomp gallioen
,
liep m̂ „fJ*e Riviere op

, en ontfnapte ter naauwer noodt dat groot gevaar. De SStï""
ederlanders hadden we/ gaarne de Riviere hooger opgcloopen : maar gcvaar*

ook
Cn zeemanfchaP liet zulks niet toe; ten deele om de enghte,

W j)y

aaren daar eenige rakken in den windt , en daar laagen etlyke

fti'lS
in ^° grondt '

Dat gr00te werk was ten drie uuren naa den
ladagh al verricht, en dat in 't gezicht van den Hartog van Jork en J°*«»
*n Generaal Monk, Hartog van Albemarle , die, gelyk men uit eeni- â n

°
f
"^n

£
gevangenen vernam ,

daaghs te vooren noch op dc gemelde dr'efchee- y^*™*
Waaren geweeft , en zich nu te Rochefter of daar ontrent onthiel- J« fciï?

lan
^ees zaagen nu de glorie van d'Engelfche fcheepsmaght , on- pen-

gaa^
S n°c^ 200 ontzaghtyk , voor hunne oogen in rook en vlam ver-

(jen
» en 't verbranden van de koopvaarders in 't Vlie , naa tien maan-

gCt
aghs

, met den brandt der Koningklyke oorlogfcheepen betaalt

die
1
** ^e Nederlanders verheugden zich nu in zoo groot een zeegen ,

k
D
j?

ïccKCD

als f ?
n
°P weinig bloedts ftondt: want zy hadden, zoo op de branders NcdSian-

dern° Pen van °°rlog, geen vyftig, of, gelyk anderen melden ,
geen deren wei-

in di
8 man verlooren, en weinig gequetften. Acht brandtfeheepen zyn

D,« b,ocd«.

Patria^ daaSen befteedt : °P den eerften dagh dC branderS Pr0 der\™T
Rotte j Catharina en Schiedam: en op den tweeden dagh de branders ders daar

dep
r

am
' de Draak, 't Wapen van Londen , de Goude Appel , en tocbcftccdc -

v
CC
^

: die aangeYoert wierden door de Kommandeurs Jan Danielszoon
B°ek. Dddd van
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1^7. van den Ryn, Hendrik Hcndrikszoon , GerritMak, Kornelis van der

Hoeven, Willem Willemszoon , Symon Poppinga , Ian Baptift de Graaf,

enMeindertJentjes, boven gemeldt.

De lyft der veroverde en verbrande fcheepen werdt nu alom bekent,

en meldt de volgende naamen.

Lyft der 2> Royale Charles , genoomen.

en
r

v«bran
*De Jonathan, genoomen.

d" fcheepen" DeCarolm Qutntus , verbrandt.

De Matthias , verbrandt.

Het Slot van Honingen , verbrandt.

De Royale James , ofde Koningklyke Jakob , verbrandt.

De LoyalLondon , ofhet trouwe Londen , verbrandt.

De RoyalOake , of de Koningklyke boom , verbrandt.

Bovendien hebben d"Engelfchen verfcheide fcheepen en branders trt

de Riviere van Chattam laaten zinken.

Groote Gantfch Engclandt ftondt als voor 't hooft geflaagen over dit manhal

mtlthud tig beflaan: 'tontftelde de grooten , en 't verbaasde dekkenen. Gehee»

over de ne- Londen was vol fchriks, en men vreesde voor noch zwaarder rampeI '

*ndEt- De Koning, en 'tgantfche Hof, ftondt verftelt. De vreeze beeldde zij*

'tquaadt veel grooter in dan 'twas. Men riep, dat de Nederland^

vloot etlyke duizendt foldaaren en ook Franfchen hadt gelandt :
dat

alles overvielen, roofden en verbrandden daar ze quaamen: datzena

Londen trokken. Veele burgers en ryke koopluiden zochten te vH,c

^
ten en hunne goederen te bergen. Twas iet wonders in ieders

dat de Nederlanders zoo diep in Engelandt dorften koomen , in de

viere van Rochefter, daar men vanoudts gewoon was degrootftefc^

pen van 'tryk als in een veilige hoede op te leggen en te bewaaren
:

ze daar de kracht van 'tryk hadden verbrooken en verbrandt. Elk^

^

de dat men de Duitfchen niet genoegh hadt geacht, verzuimende
zl

in ftaat van tegenweer tc flellen , en hebbende niet dan weinig fc
j

pen in zee
,

die niet beftandt waaren om hun 't hooft te bieden-
'

t landt van Kent en ontrent Rochefter was alles in rep en roeren-
v

.

c

Hartog van Jork en de Generaal Monk braghten in dat gevveft f
l°

krygsvolk, te voet en te paarde
, op de been , om den Nederlanden

het landen te beletten , en d'ingezetenen geruft te ftellen. Eenige
^'

gelfchen riepen dat het een vermectele
, ja dulle daadt was , die licht

°J

>

te weinig of te veel windts , of door tegenwindt , en honderdt
verhinderniffen

, hadt konnen mihen , en nu alleen gepreezen werdt ^
dat ze gelukte. 2y meenden dat dit de vrecde, daar elk naar haakte ,

i

te rug zetten
; dat de Koning de wapenen niet zou afleggen v°or

en
hy dit fpytig leedt hadt gewrooken. Maar anderen verftonden ,

Ö^(S

zomwylen veel moet waagen om veel te winnen : dat de Neeriai

meer hadden gewonnen dan gewaaght : en dat dees overwinn
1

^ ^
vreedehandel te Breda meer zou vorderen dan honderdt t'z*am *,

erdt

kingen : 't welk in 'tkort door d'uitkomft bleek. Van ccn^\M\\v

aangemerkt, dat de fpoedt een groot gewicht totd'ovenvinning |o0f
en dat de zelve hier op een wonderbaare wyze werdt gevorder ^
den Noordtooften windt , die de Nederlandtfche fcheepen z°°

voortdreef, dat het geen d'ervaarenfte Schippers, zelfs Engelle»
e '^

s ?

de kromten, diepten en ondiepten, plaaten en zanden van den 1 -

a

en de Rivierevan Rochefter, beft kenden) oordeelden niet eerder
a^
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«taedaagen, ook als 't naar wenfch ging, kon gezeik worden, nu door 1667.
een voorwindt, en y

t geluk van den vloedt, in weinig uuren werdt afge-

5̂

c, met zoodaanig eenfpoedt, dat men daar over moeft verbaaft ftaan.

1

Welk tegrooter ontfteltenis baarde in de herten der Engelfchen die zich

h

Cr

u
Zaake verftonden

- Naa 't verbranden der Koningklyke fchecpen Tien ftuk-

aalden de Nederlanders dien avondt noch tien (tukken gefchuts van
J/h

n

u
j>

c

;aoandt
, braaken en hakten al wat ze vonden , en tot toerufting uJI^

^ Icheepen of den fcheepsbouw diende , aan ftukken , en ftaaken 't in haa,t -

randt. Voorts bleeven ze dien nacht leggen, ruftende tot den volgen- DeNeder-
en dagh, toen begoft hetesquadre met detweegenoomercheepen , de kfdtfche

^°yale Charles, en de Jonathan , de Riviere van Rochefter, daar niet d7y3c
eer te doen was , weer af te dryven. De L. Admiraal de Ruiter raakte R^van

J°en
1

met het fregat Harderwyk , dat zyn ftiefzoon
, Jan Pauwelszoon ^«^"

an Gelder, voerde, aan de grondt. Men moeft wachten tot hooghwa-

eelf |

Cn dfeef daarna af rot den eerden boom
,
of de plaats daar d'En-

VxA-
lumne fcneepen en branders hadden gezonken. Toen voer de

• Admiraal de Ruiter met zyn (loep , nevens den Ruart , naar 't gros
^an s Landts vloot , en quam 's avondts ontrent Quinenburg aan zyn
°0rt. D andere fcheepen volgden allengs , en zommige raakten ook

aan de grondt , doch zonder gevaar. Zy zaagen den oever van de Ri-
Vlere, dieniet veel breeder dan de Maaze voor Rotterdam was, metrui-
tery Cn voetvolk vervult , en hadden kundtfehap , dat de Hartogh van
Jork en de Generaal Monk wel twaalf duizendt man by een hadden;
^aar zy konden 't afzeilen van 's Landts fcheepen niet verhinderen , en
dienden alleen om 't landen te beletten. Midlerwyl waaren ook daZeeu- Bankcrc

fche fcheepen , onder den L. Admiraal Bankert
, by 's Landts vloot gekoo- mct

men ,
vyf in getaale , met een brander en hoeker

, gemonteert en bemant fche kh"'
als VOlgllt. penbyde

0 vloot.

L. AdmiraalBankert. Walcheren 70. 189. 117. Lyfteder

Viceadm. Kornelis Evertsz. Zierixzee. 60. 174. 90.?^^
& bynachtJan Matthyszoon. Vlïjjingen. 50. 114. 80.
Adriaan de Haaze. Veere. 136. 70.
Kornelü Evertszoon. Middelburg. 50. 118. ic6.

u Brander.
Willem Meerman. De Hoope.

I Hoeker.

^anielVerdieft. Oofterfouburg.

Hier door werdt de vloot nu verfterkt tot tachtig fcheepen van oorlog

,

aar
sedert noch vier fcheepen by quaamen , te weeten

:

^amvan Brederoode. Leyerdorp. z6.

xf^Fokkes. Overyfel. 32. --- ~-

j^Vaalehen. T>e t> HeldenT)avids. jo.

s*aas Anker. 'T' IVafenvanNaJfau. $z.

en p
aarna werdt denvyfentwintighften van Juniusby den Burgermeefter *s 7**-

met eoedtvinden van den L. Admiraal de Ruiter, be-

der
en

» datde L. Admiraal van Gent met zeventien fcheepen , een bran- wo™ m
c™

WP
ie

Salj°ots ' en een fluit met ammonitie , naar de Noord
t
zou zeventien

Wrf u
dat hy 'teüandt Hitlandt met de maght van zyn matroozen en J^g*

ontr
aatcn zou tracnten te vermeefteren, zonder nochtans zich daar landt en

hVv7c langer dan twee of drie daagen op te houden. Van daar zou£r

n

0 S«on-

vo°rt zeilen naar 't eilandt Fero , en aldaar naar d'Ooftindifche retour-

Dddd z fchec-

70. 189.

60. 174.

50. 114.

50. 136.

50. 118.

z.

6.
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1667. fcheepen, die men verwachtte, verneemen, die niet vemeemende daar

op kruifTen tot den zeften van Auguftus , en naa die tydt de ^
ve" s

naar Hollandt wenden , en daar naarder ordre van haar Hoog. Moog.

ontfangen. Doch in gevalle hy de gemelde Ooftindifche fcheepen daar

aantrof zou hy de zelve naar 't vaderlandt geleiden , en daar nieuwe or-

dre bekoomen. Voorts zoude hy geduurende die tocht den vyan

Evemzoon
alle moogcIy^c afbreuk doen. Den Viceadmiraal Kornelis Evertszoon

wcrïbc- werdt belaft, met elf fcheepen en driegaljoots voor den tydt van aci

ftSJcn^rj
daaëen van 'Harwits af naa de Hoofden , tot in 't gezicht van UU

dcHoo1S?i! te kruhTen , en den vyandt alle bedenkelyke fchaade toe te brengen.

ZuVm
d" ^cn K°mman^eur Willem van der Zaan werdt ordre gegeven, dat iy

zrvanui met zeven fcheepen tufTchen Harwits en 't Konings Diep zou kruinen»

ichcuHar- en 7 \ch 's avondts laaten vinden dwars voor 'tgat van Harwits en tg

Konings* melde Diep , trachtende den vyandt afbreuk te doen , en kundtidW

Diep tc van zaaken te bekoomen: doch indien 'er een fterkermaght van vyan

krudfcn. ^ m0ght afkoomen, zoude hy al fchietende en waarfchouwenö

met zyne fcheepen naar de hooftvlagge wyken. Den volgenden flj°

gen quaamen de meefte fcheepen van Chattam by de vla^ge, en _
voormiddagh , 't was Zondagh , heeft men , uit laft van den Heere Ruart

^
Dankdagh den L. Admiraal de Ruiter , een gemeene dankdagh door de gantfche vlo

cdertie

over

iêeie^ioot
gehouden, en Godt gedankt over den zeegen en overwinning deif

ce e v oot. ^ chattam verleent. Men richte de fcheepspredikatien naar de ft°
'

en erkende in de gebeden en dankzeggingen de goddelyke gocd^
jt

rentheit en byftandt die men oogenfchynlyk hadt befpeurt: wantu

hadt ten tyde van 't uitvoeren des grooten toeleghs dagh op dagh Vn

fpoedige winden en handtzaam weder verleent , en den uitvoerderen
vv

;

heit en moedt gegeven om zulk een hachelyk ftuk t'onderneemen. ^
zeiven avondt kreegh men een groote travade , of dwarrelftorm ,

ult

^
Zuidtzuidtweften , met reegen en windt, die niet lang duurde ,

eI*

leen fcheen aan te wyzen wat fchielyke verhindernülènden welge
'uK

,
ef

vin Gent,
aanflagh hadden konnen beletten. Daarna zyn doorlogfcheepen

Komeiis ' drie esquadres , onder van Gent , Kornelis Evertszoon en Van der Zaa .

'

fnvTS gcSaan '
De twee veroverde fcheepen

, de Royale Charles en
^

Zaa, gaan Jonathan
,
werden onder 'tgeley van den Kapitein Braakel naar

Dckoya.
en de Maaze gezonden »

en van Gent bevoolen de zelve terhalytf

d<v. ii naai ^' * * - — *.»...•.»...»» w j > v- , uuui u y ilUv-l jUinul. 1VL J_« J. xw- -

geSn. *uitcr bke
[

1

?
0ch mct achtendertig fcheepen en fregatten , fr

J* by
De Ruiter ders , en etlyke galjoots of advysjachten , in de Riviere vanLon^ .

ïclLde"
de Noordtboey ontrent Chappey, welke fcheepen nu in drie csq«

a°
aJs

ti cheepen en elk esquadre in drie fmaldeelen werden verdeelt , in mame

inde EUvie- yolght.
re van Lon- F .

•

den. Verdeeling en fmaldeeling van 's Landts fcheepen onder de

vlagge
, in de Riviere van Londen.

Eerfte esquadre.

dïr

C

fchee"
S ^ Litfjfc. Hendrik Gotskens.

R.
pen onder £. Admiraalvan Nes. Admiraal D E R U 1

1

JaSe°
ft

' 7ooft Verfchuur. L. KomelTalm.
03

' Jakob Korneliszoon Swart.
Brander.

ïtoer Korneliszoon de Sitter. Hendrik Esdre. jfi'
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Niklaas Marrevelt. floris Florüzoon Blom.
ViceadmiraalZweers. Brander.
Jakob Binkes. Gerrit Forens.

Tweede esquadre.

Tieter van Wynbergen.

i667 .

ïde Hilkes Kolaart.

Jooft Michielszoon Knik
L. AdmiraalAylua.
Jan Janszoon Vyfelaar.

Wytze Beyma.
ViceadmiraalEnno 'Doedes.

RoelofKetelaar.
Jan Gyzels van Lier. Niklaas Naalhout.
Schoutbynacht Jan Matthyszoon. Brander.
L. AdmiraalBankert.

Kornelis Evertszoon.

Abraham van Zyl.
"ieeadmiraalSchram.
Jan Roetering.
MichielSuü.

Willem Meerman.

Derde esquadre.

Wynant van Meurs.

Tieter Magnuszoon.
Schoutbynacht Vlug.

JanvanAmftel.
Jan Janszoon Verboekelt.

Brander.

Willem Gerritszoon.

29 lun.

Landing

Plondc-

raars gc-

Jakob Andrieszoon Swart.
L. Admiraal Meppel.
Tieter Klaaszoon Wynbergen.

Jakob Willemszoon Broeder.

Men beval nu al de Kapireinen dat ze door gemande boots en floe-

pen des nachts zorghvuldelyk voor de fcheepen zouden vvaaken , om
niet fchielyk overvallen te worden. Daarna deedt men den negenen-

twintighften van Junius vierhonderdt en vyftig zoo landt- als zeefoldaa- op ChaP-
ten

, onder het beleidt van den L. Kornel Palm , en den Majoor Brede- Pe7-

r°de
, met boots en floepen op het eilandt Chappey landen , om eeni-

ge ververfching voor de vloot te haaien. Zy trokken door \ gantfche
ei»andt zonder eenige tegenftandt tontmoeten , en quaamen 's avondts
met een deel fchaapen en hoenderen weer aan boordt. Eenige matroo-

raa*etl
> die te dier tydt buiten ordre aan 't landt liepen , en groote gewei- foStT

enary met rooven en ftroopen tegens d'ingezeetenen pleegden , wer-
Vt*baal

^ j
eri daarna, door ordre van den Krygsraadc , elk met driemaal van de^

I35 ' 141,

ree te vallen en honderdt en vyftig laarsflaagen geftraft. Diergelyke ftraf

beften ook etlyke foldaaten lyden , die hunne poft niet hadden waar-
Senoomen

, en buiten verlof van hunnen Kapitein te landtwaarts in lie-

°m te plunderen. Op zeeker bericht , dat men te Londen een
v^

0

d

0

c

r

^J,
^,°ot getal branders toemaakte , werdt by den L. Admiraal de Ruiter en ter.

'

s j

n^e Opperhoofden den Heere Ruart te gemoet gevoert , dat men

re j

nc^ts vloote door de voorfchreeve branders , by Chappey op de Rivie-

Ae
..

eggende
, met een Weftelyke windt , in groot gevaar zou konnen

<}e

en
: dewyl de branders in flecht water veel zeekerder en met null-

ij ^vaar konden aangebraght worden dan in ruimer zee. Op dit voor-
flJJ»

1*

biir

^erck met eenpaarigheit goedtgevonden , dat men van voorQuinen- viere weer

d
'g met het toekoomende gety zoude afdryven naar de Middelgron-

en A
°m van daar voor de Riviere buiten het Konings Diep te loopen

, bU itCnte

Saiili
vierc van buiten met een esquadre voor 't Noordtvoorlandt ,

bezetten.

»

SI
sb

,

ay. enOlfernes, te bezetten: 't welk met minder gevaar van

^«s vloot, en immers zoo veel afbreuk van den vyandt kon ge-

Dddd 3 fchie-
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1667. fchieden. Dit werdt ftraks in 'twcrk geftelt. Ter zeiver tydt raakten

het veroverde Konings fchip de Royale Charles , en de fcheepen van
,30

'Ti Royale den Viceadmiraal de Liefde, en de Kapiteinen de Wilde, en PaauWV
£

charlcs.cn 'cb'egin der ebbe, ontrent de Middelgronden op de Zuidtwal valt
:

WC

-

och (iiie

Snaten halven de L. Admiraal van Gent zich genoodtzaakt vondt met zynesqua-

fchecpen drc pas buiten de Middelgronden van 't Konings Diepten anker tcK0

"van Gen!' mcn . om de gemelde fcheepen in te wachten. Hier leggende zagn fty

ziet ontrent van verre ontrent twintig zeilen in en voor Harwits. Waar op ny

EÖL eenig vaartuig daar kennis van gaf aan den Ruart, als Gevolm
,

a

%^e^fcheepen in

root van den Staat , en den L. Admiraal de Ruiter , verzoekende om de genie

H
VeSckt dc Engelfche fcheepen te moogen aantallen. Men fchrcef tot antwoordt

hem , indien hy daar kans op meende te hebben ,
gelaft werdt

Ordrcomze dat hem, mv.*.. j.j v,ual naiia v/jv iijwwuviw ..w *.w^._,w» , &

ftcn"
U ze *ve te bevechten , te veroveren of te verbranden. Ook begaf zicri

DeRuitei L. Admiraal dc Ruiter in perfoon met een galjoot naar 'tfchip van va^

J

g

t!
' Gent, om te helpen overleggen op wat wyze dat men den vyandt

vaVccms meeftc afbreuk zou doen. Men zondt de Viceadmiraalen de Liefde

fchip. Kornelis Evertszoon , om de gelegentheit van Harwits, en de febcepj^

b^Jt^n die daar laagcn , van naby te bezichtigen. Dan toen werdt men g

heloietdan waar dat het niet dan Hechte koolhaaldcrs waaren , en fcheepen van g

kooifchee
rinSc vvaarck- ^ies vondt men ongeraaden daar veel moeite om aan

penwaa-
e

wenden , en de weinig branders die noch overig waaren daar aan teipj^

rc,] - len. Derhalven werdt van Gent bevoolen , dathy , zonder verder ty

Groote
verues

,
zyn koers zou vervolgen , en zyn laft naakoomen. Ondet

^
blydilchap fchen was de tyding van d'overwinning , by Chattam behaalt, d°0

,

ov
H
d
,,andt brieven, met vaartuig afgezonden, in Hollandt gekoomen , en vervulde

winningTy harten der rechte Hollanders met onuitfpreekelyke blydtfchap
0

chattam. Weegende hoe nu de zaaken zedert de ramp van 'tjaar vyfentfeftig ^
^

ren verkeert, en dat nu 'sLandts vloot buiten kyf meefter ter zee
•

* 7 Ian
' en zoo diep in 't hart van Engelandt inbrak. De Heeren Staatd1 ^

neraal gaven Gode d'eeredervoorfpoedt, en befchreeven een dan
K'

bededagh over de vereenigde Provinciën
, tegens den zeften van J

u
!

fl

Het fchip de Royale Charles, daarna te Hellevoetfluis, en de fo^
1

in de Maaze gekoomen , verftrekten toen te gelyk tot bewys en
tcC

[

genteeken der Hollandtfche dapperheic. Ook reisden duizenden van

gezetenen naar Hellevoetfluis , en verklaarden hunne oogen niet *

aanfehouwen van 'tKoningklyk fchip, wel eer de fchrik der zee.

Hoog.Moog. bedankten de Helden, die hunne ordres hadden uitè
e^f0 [.

met minnelyke brieven , en fchreeven in 'tbyzonder aan den L- ^

H«ren
deI

raal ^e Ruiter
> dat ze vit de brieven van hunnen Gevolmaghtigdek

\

Staaten Gc- ne hadden vertoornen , dat hy zonderlinge kloekmoedigheit ,yverW '^
& RuIk"

kerhe'it hadt betoont in V uitvoeren van dy

ordres , zoo tot het ïn&ty
l

joor
% s Z"' de Rivieren van Londen en Chattam , als in den aanjlagh zelfs ,

d
jenp

Godts zegen gelukkelyk was uitgevallen. Daarom zy go^^^de»
betuigen dat zy zulks voor aangenaam hielden, en ingedachten^ nat-
houden. Verwachtende dat hy in alle voorvallendegelegentkw

et J ^
Ook der vaftelyk in zynen plicht zou volharden. De Heeren Staaten

v

"wlenvari landt gaven ook hun genoegen aan den L. Admiraal dc Ruiter
,

°
afl

.

Hoiiandt. kloekmoedig; beleidt, tot aanleiding en uitvoering van den be\yu ^
XIuL

flagh op de Rivieren van Londen en Rochefter , met een brjeï ^
nen: daar noch byvoegende, dat haar Ed. Groot Moog. bddat

'

f

J> 0Je
gevonden , door de Heeren Gecommitteerde Raaden voor hem * ^eflk-

koj? te laaten maaken ', niet tot recompenfe
, maar alleen tot een &

tee
ken
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Keken in zyn familie en voor de pofteriteit der zelve. Zulk een gift 166 7.
van eerc werdt ook doordeHeeren Staaten van Hollandt aan dcnHee-
'c Burgermeefter en Ruartde Wit, en den L. Admiraal van Gent, ge-
zonken: achtervolgende hunne refolutie, den tweeden van Julius ge-
toornen, luidende gelyk volght. Refolutie

'tgeene de Heeren Gecommitteerde Raaden aan haare Ed. Groot^l^^
Woog, voorgedraagen hebben

, ü, naa voorgaande deliberatie,goedtgevon- Hollandt

,

denver/laan
, dat van weegen haare Ed. Groot Moog. by een mfive^^^

Wdankzegginge
, en betuiging van finguliergenoegen , mutatis mutan- de Ruiter «a

js> als op den achtentwintighften der voorleede maandt by haare Hoog. y^cat

oog. ü gedaan, aan den Heere Burgermeefter de Wit, jegenwoordig rankende
0 '

^deputeerde en Gevolmaghtigde van haar Hoog. Moog. op 'sLandts*™ ë°^ca

00t
-> mitsgaders aan den L. Admiraalde Ruiter , als Generaal der zei' eik van hun,

.

e 'vloote, en noch aan den L. Admiraal van Gent , als, onder defuper- te^"^a ~

endentie van haar Hoog. Moog. Gedeputeerde en Gevolmaghtigde van den
ornoemty en Chefgecommandeert hebbende hetgros vanfregatten , bran-

en ander klein vaartuig , en op den zi,zzem^ der voorleede maandt
p ' 1

7

°'

et bekende fameus exploit op de Riviere van Londen en die van Ro-
bejter uitgevoert hebbende , bekent gemaakt zal worden de Jinguliere
Mufactie , die haare Ed. Groot Moog. gefchept hebben in haarenyver ,
couragie , en voorzichtig beleidt , in en ontrent d'executie van V voor-
Jchreeve exploicl allenthalven betoont en bygebraght : ende dat voorts aan
yder van de zelve , uit den naame en van weegen haar Ed. Groot Moog.
^lworden vereert eengoude kop

, ofanderftuk werks , daar op het voor-

Mreeve exploicl en de verkreege viclorie ten beften uitgebeelt zy , niet tot

tanige recompenfe , maar alleenlyk tot een gedenkteeken in haare familien
en voor de pofteriteit , en zulks te zaamen ter waardye van duizendtpon-
4*» vlaams , ofdaar ontrent : daar toe de Heeren Gecommitteerde Raa-
^n mitsdeezen verzocht engelaft worden de vereifchte ordre te ftellen.

De Kapitein Jan van Braakelwerdt insgelyks
, wegens zyne dapperheit, ^yl^^

eerlyk befchonken. Hem en zyn bootsvolk werdt, boven het genoo- tem van

Jfcn fchip, door ordre van hunne Hoog. Moog. noch vereert een fom- J"n^V
,

s van twaalfduizendt gulden , en aan hem in 'tbyzonder noch eengou- voikgc-

<k
etting met een gedenkpenning, ter waarde van twaalf honderdt gul-

ĥet Re,
n

- Ook werdt hem daarna als Kapitein bevel gegeven op een kloek gifier Lr
"

j^

leu
°orlogsfchip. Aan de Kommandeurs van zeven brandtfeheepen ,

Refol«'ien >

p°rfielis Jakobszoon van der Hoeven , Willem Willemszoon , Simon

n
?Ppinga

» Jan Baptift de Graaf, Gerrit Andrieszoon Mak
, Jan Da-^'** 1

kj

clszoon van den Ryn , en Meindert Jentjes ,
gaf de Heer Ruart ver- 've\la\

a^ritig en getuigenis by gefchrift , meldende hoe hy met zyn eigen p
£\^

11 7-

de^rT
c êezien ^at ze "unne brandtfeheepen

,
genaamt Rotterdam

, aanzevcn"*

Patf
k

' het wapen van Briftol , de Goude Appel , Schiedam, Pro j°™
s

™™'

vruT i

en ^e Prmceue , in de Riviere van Rochefter loffèlyk en met brandt-"

0p |
"adden befteedt , en het premium, daar toe geftelt, verdient : waar f<*«p«.

^ftT ^e beloofde loongelden werden toegeleit en voldaan. De
blyxjy^fte Hollandtfche Dichters betuighden ook te dier tydt hunne

den j>

clla
P °ver den zegen van Chattam , en vereerden den zeehelden

,

fcW ?j
rt

' deRuiterenvanGent, met hooghdravende lofdichten. Toen

mQJ de vermaarde Dichter van den Vondel op die ftorTe tweeuitnee-

\vas ƒ gedichten
, die noch onder zyn werken worden geleezen: 'teene

Van !?
noemt

> Zeeleeuw op den 'Teems , en 't ander hadt den tytel
*ee&vuur der vrye Nederlanden op den Teems. Daarby quaamen

noch

Iun.

Verbaal
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1667. noch etlyke andere Gedichten van Jacobus Lydius, Joachim !

Oudaan

Arnout van Overbeeke en anderen , te veel om te noemen. Midlerwyl

zochten hunne Hoog. Moog. alles by te brengen wat dienen kon om

Men geeft den zeegen te vervolgen, en bellooten ten dien einde, dat 'er noch een

,luw? goe<k getal branders in 'tkort zoude worden gereedt gemaakt en by dc

br

Cr«d t

r

te
vloot gezonc^en

» dewyl 'er een merkelyk getal by Chattam was oc-

Scn!
C

fteedt. Ook werdt goedtgevonden , dat door den Heer van Bcumngcn

»

Vc/zock
Ambafladeur van den Staat in Vrankryk , met alle vlyt by den Koning

té doen aan 20u werden gearbeidt , ten einde zyne Majefteit moght bewoogen wor-

den Koning den om een goedt gedeelte van zyne oorlogfcheepen ,
behoorende 0

van Vrank- ^ ^ v ioote van den Hartogh van Beaufort , te zenden naar den op-

uttde^e- gangk van 't Kanaal , om dat vaarwater en die paflagie , met en neve"

Sy&T eenige oorlogfcheepen, van weegen den Staat daar by te voegen, voo

«y.Wr-
' d'Engelfchen beflooten te houden, gelyk nu de Riviere van Londen m

baal van »

g ^andts vloote was bezet ; om den vyandt alomme te benaauwen,
c

daar door tot reden te brengen : te meer, dewyl 'tniet waarfchyn1;

was dat de vyandt, vermits de voorgevallene ramp, met eenige gr°0

^
maght in zee zou konnen koomen , en dat daarom geen hooK#ve

^
ftondt te verwachten. Doch hoe zeer men wegens den Staat in Vran

rykaanhieldt, om, volgens d'overeenkomfte en de belofte van den sy
^

May leftleden , de Franfche zeemaght in zee te brengen ,
daar we

niet mee uitgerecht, en Beaufort quam nooit te voorfchyn. ^er

,

Z
L-

2ondcn
C" tvdt zoflden de Heeren Staaten den Graafvan Hoorn , met zoo veel c

t7. im. pagnien van zyn regement als 'er by der handt waaren , naar 'sf-
a ^

.
vloot, om 'tkrygsvolkteverfterken. Midlerwyl hadt de L. Admirfejr,

verdCdt
U

h" Ruiter net &ros der vloot in verfchcidc esquadres zoodaanig s&fLJ
t

gros dcr dat daar mede de gantfche zee van Harwits tot voor het Konings
V

Sdlw. en van daar toc aan llet Noordtvoorlandt en Marigat, werdt b&ct '^n
ierc van de Riviere van Londen genoeghzaam geflooten. In 't verdeel^

den Ruart

p. 115.

Dc Graaf
van Hoorn
naar de

deeze fcheepen was gelet dat elk esquadre niet te ver was ver*P
feiJ

en dat de Bevelhebbers zich naaft by de hooftvlagh onthielden »

oiïl 1
Toekg op eenig voorval te bequaamer eikanderen te konnen fpreeken. ^
Xi. werdc beflooten

,
den L. Admiraal van Nes met een esquadre van f[

tien oorlogfcheepen en eenige landt- en zeefoldaaten , onder denK
nel Dolman, naar Botton te zenden , om daar te landen , en den st?
alle moogclyke afbreuk te doen. Doch d'uitflagh van deezen to*V
of t belet dat 'er voorquam, is my niet gebleeken. Maar de W ^
Staaten , verftaan hebbende dat 'sLandts vloot naar de verricht^y
Chattam de Riviere van Londen weer was afgezakt ,

fchreevefl i

over aan den Ruart, dat de zeegen van Chattam niet alleen do
.

0%aar

Engelandt , en inzonderheit te Londen, groote fchrik hadt gemaakt , ^
ook van zoodaanig gevolgh was geweeft , dat men te Breda "^1-
buighzaamheit en geneightheit tot de vreede dan te vooren m j^J^t
fchen hadt konnen bemerken, doch dat nu hunne Hoog. Moog-

D
. yve.

waaren , dat het verlaaten van de Riviere van Londen den vya ^
derom zou moedt en ftof geeven om hun eindt te houden, t0

Jeelden

tering van de vreede: en dat derhalven hunne Hoog. Moog-

°

or
j t,jn-

dat het voor den dienft, eer enachtbaarheitvan den Staat, z°°
tre

kien

nen als buitens Landts , ten hooghften noodig waare , dat het ver ^of

uit de Riviere moft geleidt werden op eenigen toeleg dien &
hadt: en dat men daarom de fcheepen die binnen Harwits laagel\ <jat

trachten te verbranden , en , naa dat zulks gelukt of misluk
vV

' ^en
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™en dan met de vloot de Riviere van Londen weer zou in- en opzeilen i667 .

tot ontrent Gravezande, of zoo veel hooger als doenlyk zou zyn, om DeHeercQ

«en vyandt alle afbreuk te doen , en in geduurige fchrik en alarm te ftaa^dac

r

nouden. Dit aanfehryven quam den vyïden van Julius in 's Landts mcn
"J«™ot waar op terftondt alle de Hooftofficieren door het waaijen der vioo?dcV

witte vlagge aan den L. Admiraal de Ruiters boordt werden gefeint , en , "«e van

ö?a voorgaande befprek, goedtgevonden , het anker te lichten en de Ri- weêfzaiin-
|ere van Londen weer op te zeilen. Des anderendaaghs was 't de tydt ™ opzcüen.

aie beftemt was tot den dankdaah over dWrwinnino- hv Chnrram pn

len V ivuilci iciiuot cieruenicnooten ; cianaere jl. Aamiraa- gctoontn ieder elf, de Viceadmiraalen ieder negen, de Schoutenbynacht ieder over de zce-

K
even

,
en de Kapiteinen ieder vyf. Ten zeiven daage werdt by den g

c

h
n
at̂ mry&sraacfr vaftgeftelt , dat men de Viceadmiraalen Kornelis Evertszoon Men laat

n Enno Doedes Star met een esquadre fcheepen voor de Riviere van £
ornells

jonden zoude laaten, tot naarder ordre , om ontrent Harwits poft teeST*
ecmen

, en vier of vyf fcheepen af en aan in zee op kundtfehap te laa-
Doedes

«nkruiffen. Ürie oorlogfcheepen , onder Kapitein Gotskens , werden ge- vferetn
1"

jonden om twee fluiten naar de Maaze te geleiden , en onderweegen Lo
Z
d
£
n

ln 'tgaan en keeren op den vyandt te krui/Ten. Men ftelde dusdaanige den.

°U~

0rdre
, om de Riviere van Londen zoo veel als men kön geflooten te

houden
, en op alle aankoomende fcheepen te paflèn : voorneemens zyn-

de om met d'ovcrige fcheepen den laft der Heeren Staaten naa te koo-
men

,
en hooger op de Riviere zyn voordeel te zoeken. De L. Admi-

raal de Ruiter hadt toen het gros der vloote , dertig fcheepen in getaa-
le, in drie esquadres verdeelt, volgens d'onderftaande lyfte.

Eerfte Esquadre.

I. Admiraalde Ruiter. Jakob Korneliszoon Swart. iT*"*U Admiraalvan Nes. L. KomelTalm. fcheepen

^tceadmiraalSweers. NiklaasMarrevelt. deHooft-

^fhoutbynacht van der Zaan. . JakokBink.es. Ssgw-
KapteinenJooJiVerftlmur. Evert van Gelder. dlts -

T %

Tweede Esquadre.

y -AdmiraalBankert. TVytze Beyma.
Admiraalvan Aylua. RoelofKetelaar.

%aptteinenjan Jansz. Vyfelaar. Niklaas Naalhout.
Jan

Gyfils van Lier. Hendrik Adriaanszoon.
Qrnelis Evertszoon. Jan Pieterszoon Vinkelbofch.

> Derde Esquadre.

yAdmiraalMeppel. Jakob Willemszoon Broeder.
admiraalSchram. Tieter Magnuszoon.

^tbynacht Vlug. Jan Maauw.

tof
**tonen Jan Roetering. Jan de Haan.

ö
p<m$uü. Jan Taulmzoon van Gelder.

bieb
6*6 v *00t

> verdeelt, zeilende 's morgens vroeg naar 't Konings °c Ruitcjf

nii4i ??"^rde ontrcnt ^n middagh de Middelgronden. De L. Ad-

Kryoo ' ,

ordre van den Staat dus naakoomende , vondt evenwel met zyn fcheepen

\;

a

^
lt gcraadea haarc Hoog. Moog. met een briefte gemoet tevoe-^^
oe** Eeee ronL<>ndcBr
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i667 . ren 't geen volght. T>at , aangemerkt de vyandt zich met een esqua-

Bricf aoor dre van zesentwintigh fcheepen van oorloge in V Kanaal ,
noch we

z

C

^Kr
tCt

$

n
een ander es(luadre om de Noordt onthïeldt , <//<? buiten twyffel z>lC,0p

rudcau den anderen zonden trachten te voegen , en 's Landts vloot e hoornen e-

su^nlce zoeken , de Krygsraadt zich derha/ven verflicht vondt hunne Hoog.

hc"5"raa- Moog. te vertoonen , dat ze met de geheele vloote de Riviere niet konden

drcvandc'
opzeilen , maar noodtzaakelyk een esquadre buiten de zelve op dat' e

,

t
Ri/ierevan aanvaarende fcheepen moejiflaaten krui/en, en het ooge op den Wa,*r

ISéSSï houden i 'tweik nochtans met zulk een grootgetalfcheepen uit
'sL*",

e_

gefchice- vloote niet kon gejchieden dat de zelve tegens des vyandts magbt
-

vcu
- ftandt zou zyn , en , genoodtzaaktwerdende op het gros te wyken ,

« ö

de Middekronden en drooghten , daar de vyandt beter bekent

vaar zouden hopen van door den zeiven een affront te lyden, (<w

de Krygsraadt m alle maniere zocht voor te koomen. T>at ze daar0f [

onder reverentie, vangevoelen was, dat men, de Rivierevan buiten

zettende , en 's Landts vloot by malkanderen houdende , daar mede b

re Hoog. Moog , den zeekerjlendienjl , en immers zoo veel nadeel* a

den vyandt , in }
t bekommeren van der zeiver vaart en koophandel , ƒ?

de komen toebrengen. T)och indien hunne Hoog. Moog. by hun *eJ
'

op datftuk genoomen , geliefden te blyven , dat dan , naar 't oordeel

den Krygsraadt , ten allerhooghften noodig zou zyn , dat 's Landts *u

te met de fcheepen en branders , die in Texel en andere z>ee& iL
zoo wel Franfche als Nederlanders

, gereedt laagen , of noch z°ü^
konnen worden vervaardight , met den eerften wierde verfierkt ,

'

met behulp der zelve , zich dan zoo wel van buiten als van bmnen
n.

gens den vyandt in pofuur te konnen houden , hunne aankomft en

t

vallen afte wachten , en daar tegens behoorlyke tegenweer te doen.
V

<iui. brief was door den L. Admiraal de Kuiter , uit den naame vandenJvJ^

raadt , onderteekent ; maar werdt by de Heeren Staaten niet wel 0P£

noomen, en zoo verftaan, alsof de Krygsraadt het uitvoeren V^n

ne refolutie tot het inloopen van de Riviere van Londen hadt opgel1

den. Doch de Heer Ruart heeft federt in een brief aan de GedeputC

den en Gevolmaghtigden tot de fecrete zeezaaken het tegendeel vf

'

toont, en betuight, dat de Krygsraadt, zelf voor 't afgaan van *

brief, de gemelde refolutie op den vyfden al begon in 't werk te ft
ellc

opOp welk bericht ook hunne Hoog. Moog. genoegen naamen. £

den dagh van 't afzenden zeilde de vloot noch tot voorby het c»a
.

£

Chappey, enquam boven de fterkte van Charnefle ontrent den av0
^e

Overleg ten anker. Daar leggende werdt met den Krygsraadt overleidt'^,

m^nme? verre men met 's Landts vloot de Riviere zou konnen opzeilen- ^
deviootde beriedt zich met Teunis Willemszoon, Schipper van Rotterdam >

^Qt

SS™ Riviere verfcheide maaien hadt opgevaaren , ook noch onlang 11^ ?

konnen op- lichaam van den Ridder Barklcy naar Londen overgevoert ,

en
ronden

2eilen
- door laft van den Raadtpenfionaris de Wit, op de diepten en^g

eeoeIi

van de gemelde Riviere naauw acht hadt genoomen : ook m
J

en

Keifer, Schipper van Dordrecht, die insgelyks de Riviere lan&^ yo0r

hadt bevaaren. Uit hun bericht verftondt men , dat deeze^ niec

fcheepen van die grootte, als zich nu onder de vlagge bevond ' eCfl

hooger bevaarbaar was dan ontrent de Kalkovens, ftaande °nt
^en en

Beduit kanonfehoot boven Gravefandt
, vermits de meenigvuldige z*

efc$
e'

daaropge- ondiepten, die boven die Kalkovens laagen. Daar op werdt g ^
T/«/?

n
" vonden dat de L. Admiraal Bankerc

, de Viceadmiraal Zweers, at-
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Mioutbynacht Vlug, met veertien van de hchtfte fcheepen , en twee 1667.
ganders, zouden opzeilen totbyen ontrent Gravefandt, en, indien ze
«aar ot beneeden de Kalkovens geen vyandtlyke fcheepen vernaamen, al-
uaarjerblyven

, om 'sLandts fcheepen en volk niet , zonder hoope van
voordeel op den vyandt te verkrygen, onnuttelyk in gevaar te Hellen:
"laar in gevalle in de Hoope, of boven Gravefandt

, cenige fcheepen van
vyandt gevonden werden, dat ze dan de zelve hadden te vervol-den de kafteelen van Gravefandt , was 't doenlyk

, tepaneeren, om de
voorlchreeve fcheepen te vermeefteren , of te verbranden; doch de Ri-
tte mct h00ger op te i0Open (jan ontrcnt de gemelde Kalkovens. Ten
len einde zyn de volgende Kapiteinenen fcheepen uitgekooren.

I. Admiraal\Bankert, op Kapitein Kornelis Evertszoon. Middelburg,
rtceadmiraalZweers, op Kapitein Jakob Binkes.
üchoutbynacht Vlug. — _ "

L.KornelTalm. — —
Niklaas Naalhout. -
Jakob Korneliszoon Swart. —

-

Wytze Beyma. — —
RoelofKetelaar. — —
Jakob Pieterszoon Vinkelbofch.
Pieter Magnuszoon. — -
Jan Maauw. — —
Jan Pauluszoon van Gelder. —
"Dirk de Munnik. — —
Jan Gyfels van Lier. — —

Ontrent een halfuur naa *t ondergaan der zonne zagh men zeven ofacht
zeilen de Riviere afkoomen

, met Borgonfche vlaggen: 't waaren Vlaam- Etiyke
fche fcheepen. Abraham Faas, Kapiteinin dienft van den Koning van Span- 7!?

amfche

£ .
voerende een fregat van Ooftende

, quam aan den L. Admiraal de Rui- STE^i-
ers boort, verklaarende dat hy in twee Vlaamfcheboeyers, driefuyen

fchcfoldaa-

ndrie fregatten, vyfhonderdttvveeëntfeftigEngelfchefoldaatcnhadtee.' &&,
ïvn M .

d
lf
n

.

end
? ™ vervulli»g der Engelfche regimenten ten dienft van sPan j

c
/
par-

hv t^?f
ei
\
Van Sp

ff
in EngeIandt geworven

,
en verzoekende dat

WerH u
Z C vryelyk naar °oftende moght pafTeeren. Dit verzoek

lede
ingewillight. Hy verklaarde verder, dathy, acht daagen ge-

ee

n
' ^ Londen vyftien brandtfeheepen hadt gezien, alle gereedt, cn twoiii»

Wal
§e tCn volie bemant

:

dat d'Engelfchen ontrent Wollege
f en Blak- Bericht'tm

2elv

n
?en groore fcheepen in de Riviere hadden gezonken, en onder de vwa,

indif 1 Sel ^enix en tHuis te Zwieten, beide voor deezen d'Ooft- Kapitein,

drie
K°mpagnie der vereenigde Nederlanden afgenoomen , en noch £"f^

ande
r

an ^lun eige maakzel , en vier gro°te fluiten : dat ze noch op een ftendcc""

hakt
C
P
laats daar ontfent vyf andere fcheepen in de grondt hadden ge-

gelaa^j

daar onder, door groote haaft en verbaaftheit
, eenige die ten deele Het zinken

'TIVapen van Uitrecht.

Deventer.
Harderwyk.
T>e "Provincie van Vitrecht.
Weftergo.

Stadt en Lande.
"De IVindthondt.

'T'Raadthuis van Haarlem.
Kaleb.

Harderwyk.
De Faam.
"DeTromp.

fchcfl;
ukken gefchuts hadden beplant , om daar mede _

ne ma!il
te ^g^eten. pen volgenden morgen met het ryzen der zon-

"ffi**

geiaaJ
— w,ww

i wwi giuuic liaan vv.iuartiiiitlL
,
CCIlIgC U1C icu utuc netzuiKen

m
aalct

en waaren : dat ze daar door de pafTagie zoo naau hadden ge- ™£h£"

bo
Veri

'
1
at men 2e met kleenc fcheepen quaalyk kon pafTeeren: dat ze Riviere*

tfèn-;„ n
len den oever der Riviere ter wederzyde wel met honderdt en ^o'tplan-

1 'S ltlllrlrA., fA....L. ll. 1.1 / 1 J» 1d'aankoomende (chJtTcF"

^aalc ,
&LUCLCn - ^en volgenden morgen mernci ry^nuci z.un- "j™/ 1»

een fy0 A
dc L Admiraal Bankert met zyn esquadre zeil, en liep met

anker
°rdtooften windt de Riviere op tot voor Gravefandt, daar hy zyn zeUtdeRi-

wierpcen gootelingfchoot beneden dat ftcedeken. De L. Admiraal ^°
a
p
v
£'

E e e e x de faudt-
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nard de Sa

Jinas , ko-
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1667. de Ruiter, met het gros daar terftondt op volgende, quam ontrent ten

Ookdc negen uuren by Tilbery Hoope , niet verre van Bankert ,
ten anker

,

m« den

diC
voer terftondt , nevens den Heer Ruart , aan zyn boort : daar zy t allesDe-

Ruartaan reidt vonden tot een aanval: maar zagen geen vyandtlyke fcheepen

boon vaart.
™en by ko» koomen , behalvcn een fpecljacht voor Gravcfandt. Doei

uit de mars kon men noch vyf Konings fcheepen en vyf branders zie,

die wel anderhalfmyl hooger laagen , en , naar 't zeggen van d'Oo
itcn

^
naars, opd'aankomftderHollanders zoo verre waaren gevveeken :

dat 'er geen kans was hen t'achterhaalen. Menley toen in beraadt o

met 's Landts fcheepen noch hooger zoude op loopen : maar ge

"

uur^s

't beraadtftaagen quam daar de Heer Bernard de SaKnas ,
die w

v̂afl

den Marquis de Caftelrodrigo in Engelandt was geweeft, rerza
V|

e

ejje
mende van je werving ten dienft van Spanje , boven gemelt. Dees, met verlcn

Rroètden"" Heeren vergezelfchapt , van Londen koomende , bedankte den He

Ruart cn dc Ruart en den L. Admiraal de Ruiter over de vrye paiïagie, aan t

Ruucr
' gelfch krygsvolk verleent. By deeze gelegentheit zocht de Ruart

cji

Don Bernardo de Salinas en zyn gevolgh naaukeuriglyk te vernce

vrat ordre d'Engelfchen op de Riviere van Londen tot hunne ^ 1
rC

ring, en om ze te floppen, hadden geftclt. De Salinas en d an

rkiuv
C

an

bc
" Spaanfche Hccren verzeekerden den Ruart, dat het geen de Kapitein^

•tzinken aangaande het zinken der fcheepen ontrent Woliits ,
verhaaldt n :

d

enni

h

de
zeek-er was - Voorts , dat te Gravefandt een batery was geftclt van y

Riviere , en tig ftukken kanons , en dat ook opwaarts aan noch verfcheide bat )

van*
0

f h t

*anSs ^e ^viere waaren opgeworpen : dat de paftagie ontrent ™ ^
opvcrfchèi- zoo was geftopt , dat ze met een kleen fregat , gaande niet diepe

dc piaatzen. acnt 0f negen voeten , daar niet hadden konnen palTeeren ,
dan

het uitwerpen van werpankers: dat ook op de Riviere by Wolllts *>

o
E
dfsaii

en meer Enge ĉne febeepen waaren verbleeven. Doch zommigen^efl ,

nLcn an- dat de Spaanfche Hecren uir reden van Staat d'Engelfchen begunu
1^

icheHc
aan en ' om c*en ^uart te mis ^eiden

,
en 's Landts vloot te rugh te doe 11

^
ren!

Cc
ren, de dingen veel brceder verhaalden en grooter maakten dan 2e

der waarheit waaren , en hun ooghmerk bereikten. Want dc Ruatr »

vIcTeweeï"
^ zouden bonnen worden befchaadight , vondt eindelyk g^^tz-

IficZk' de vloot weer uit het enge van de Riviere zou afzakken , en zich V°^
k™.

/

ren ontrent de Baay van Noordt of voor Quinenburg. Dit werdt by

L. Admiraal de Ruiter te eer goedtgevonden , om dat hy, gc^ ^et

meldt is , van verftandt was , dat men 't Landt meer dienft kon °°^et-
de vloot by een te houden , en de Riviere van Londen van vooren te ^
ten, dan met de zelve te verdeden, en beide de deelen in gevaar tc

^
De vloot len. Men begon dan 's namiddaghs met d'ebbe af te laveeren ,

en
jge ri-

c^inen
001

's avondts tot op anderhalf myl by Baay de Noordt ten anker. ^Le%eU
burg. den morgen ging men weêrt'zeil, en quam ten negen uuren by ~

tZyii

Den*vi- ^ Baay '
^aar V°ndt men den Viceadmiraal Kornclis EvertsïO°

n
j,. 0 n-

ccadmiraal elffcheepen, diefedert den vyfentwintighften der voorleede ma
, j^laH

Lmszoon
der zyn bevel waarcn 8eftelt '

leggen - Waar °P bem terftondt vV
f
r

sqliadf
e

wSbeiaft dat hy weer uitwaarts aan zou zeilen, en zich vervoegen by ^J^itS

omrent"
dat onder den Viceadmiraal E"no Doedes Star zich tutfehen

Hamhsby en 't Konings Diep onthielt. Voorts dat hy, met raadt van -

den ^
EnnoDoc- m iraai Star, de fcheepen zoodaanig zou vcrdeelen en poft Ó°

A ^tfie'

vmoegen. men , dat de vyandt daar door op 't meeft wierde verhindert ac
tC

M
a

n

den

ndt c*eeknc*e ^at men met booger op te loopen den Staat geen dienft *j?

Se'" doen, en dat de fcheepen en 'tvolk door de gemelde' bateryenƒ^
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fe in 'top- en afzeilen te gebruiken : zendende boven dien ook drie of 166j.
vier

;

fcheepen ter halver zee
, om aldaar by beurten eenige daagen te

wumen, tot beveiliging van de gaande en koomende fcheepen : gelyk

ï
ot dlen einde de Kapitein Gotskens zich met drie fcheepen daar ontrent
bevondt. Men ftelde ook ordre hoe 'tgros der vloote zou worden ver-
aeelt, om de Riviere van Londen bezet te houden. Het hoofresquadre , omdeRi-'
°naer den L. Admiraal de Ruiter en Aart van Nes, zou zich in 't midden

, ZndlTbc-
vvel van den anderen verdeelt

, onthouden, en met boots en galjoots dezcttehou-
Wacht doen waarneemen op d'op- en afkoomende vyandtlyke fchee-

%Iul'

Per». De L. Admiraalen Bankert en Aylua zouden op gelykewyze met
J?

ar esquadre in 'tWeft boven 't hooftesquadre leggen. De L. Admiraal
peppel zou met zyn esquadre poft neemen in 't Ooft , of beneden
t nooftesquadre, op 't verft een groot halfmyl, en, insgelyks wel verfpreit,
ë°ede wacht houden. De boots

, op de wacht leggende , liet men , om
eer weer te konnen doen, met twee ftukskens gefchut voorzien. Ten Dc Graaf

*ejven daage quaamen vyf zeilen , voerende den Graaf van Hoorn , met j^-™jjf
cnt compagnien van zyn regiment, by de vloot, tot verfterking der vloot"

1

andtfoldaaten. Men ontboodt daar op de Korncllen en andere Bevel- s Iul-

Sobers aanden L. Admiraal de Ruiters boort , en men begeerde dat elk
^yn gedachten zou laaten gaan op eenigen toeleg , om den vyandt met
*anding afbreuk te doen. Hier over werdt by den Hcere Ruart en den Beraadc-

Admiraal de Ruiter met veel overleghs geraadtflaaght , en verfcheide o"r èem-
Voorflaagen overwoogen. De Heer de Ruiter oordeelde dat ontrent de gen aanflag,

Wenen van Portsmuiden en Pleymuiden niet te doen viel, dat die on-

genaakbaar waaren : en verklaarde naauwe kennifle van der zeiver ge- neemen.'

"

legentheit te hebben. Maar hy meende dat men in het Kanaal op ver- *

fcheide plaatzen wel eenige fteedekens zou konnen vermeefteren en
plondcren. Men kon ook op de Riviere van Londen verfcheide dorpen
pionderen en verbranden. Doch dat hieldt menondienftig: om dat men
Van alle kanten beticht kreegh, dat de beleeftheit en medoogende vrien-
delykheit, die men jegens d'Engelfchen betoonde, grootegunft tot den
^aat der vereenigde Nederlanden verwekten. Daarna werdt voorgeflaa-
8cn dat men een verzoek op het Fort, leggende op de Noordthoek van
e Baay van Harwits , genoemt Langwardfort , zou doen , en dat men

t

met eenige fcheepen te waater , en door foldaaten en matroozen te landt,
plyk zou aantaften. Dit werdt goedtgevonden , enterftondt ordrege- Toeleg op
Wat fcheepen men tot dien aanflagh zou gebruiken, en met wat^Fortvan

r

°?ts en floepen men 'tvolk aan landt zou zetten. Men befloot , met
Harw,ts "

^
ltn duizendt mannen, onder 't bevel en beleidt van den Kornel Tho-
as dolman , te landen : dat men daar by zou voegen vierhonderdt

^
atroozen, onder 't geleidt van den Schoutbynacht David Vlug, en de

KeM
teincn Adriaan Jakobszoon Swart en Abraham Lus : dat onder yder

te

al Van twaalf vier geftelt zouden worden bequaam om handtgranaaten

lla^
erpen: dat eenige ftormladders zouden draagen , andere met zwaare

VVe
f^ylen gewapent worden , om met de zelve , en eenige troffen tou-

dee
dc paleden om te hakken en om te haaien. Naa 'tftellen van De Ruiter

^osV
rdre is de L Admiraal de Ruiter den tienden 's morgens met het

haci pr vloot van voor Quinenburg t'zeil gegaan naar Harwits. Hy viootnaar

\vYs

Cl

r
00r *yn ftuurluiden het Konings Diep doen peilen ,

en kaartsge-™JS-

'tin ft
kcnen

'
en ecn fchnftelyk bericht ftellen ,

meldende hoe men

Waar
111 Cn uit zeilen

'
Zo° dat de ftuurluiden daar z0° wcl bedreven

ren als eenige Engelfche lootsluiden: en verftonden ,
dat men nu dat

Eeee 3,
Diep
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1667. Diep met min gevaar kon op -en afzeilen , dan men een der zeegaaten

van Texel kon in- of uitloopen. De L. Admiraal de Ruiter deedt nu dc

galjoots in 'r Konings Diep langs de drooghten leggen , om zoo te vei

Komt voor
ger de Riviere uit te zeilen. Ontrent den middagh paffeerde de V

J°°!L.

Harwus? Middclgronden , en quam 's avonts voor het gat van Harwits ,
by de V 1-

ceadmiraalen Evertszoon en Enno Doedes Star ,
(die zich daar

.

vol£e£
dc voorige ordres

,
onthielden) ten anker. Toen werden de hooge

eieren en Kapiteinen aan des Admiraals boordt beroepen , en ordre

fielt , dat ek zyn boots , floepen en volk gereedt zoude houden, 0

's anderendaaghs de landing te doen. Men beval den Viceadmir^

Evertszoon, met dertien oorlogfcheepen en een advysjacht, met "etN

^e
overige branders , nevens den Schoutbynacht Jan van Nes, alstweeae

perfoon , het Fort te water te befchieten. Hier toe heeft men zicn g

dient van de volgende fcheepen.

Viceadmiraal Evertszoon. Adriaan de Haaze

\

Schoutbynacht van Nes. Jan Tieterszoon Vinkelbofch.

KapitemTïirkSchey. • RoelofKetelaar.

Jan de Haan. Advysjachr.
Jakob van Meeuwen.

Virkde Munmk.
Hendrik Adriaanszoon.

Niklaas Naalhout. Branders.

Tieter Jakobszoon Nanning. Willem Meerman.

Jan Maauw. Willem Gerritszoon Amberlan»
•

100^. Den volgenden morgen was de windt hun tegen. Met den^
1 1 Jun. woey ze Wefttennoorden , kort daar aan Weftnoordtweft , en ten z^

uuren Noordtwefttenweften. Toen werdt goedtgevonden , dat me
? vari

d'ebbe zou loopen naar denhoek van Olphordnes , en met dcvloed
^o0

.

de Noordtinkoomen. Naaden middagh, dicht voor Olphordnes g ^n

men, liep dc windt Weft, cn dienvolgens tegen; zoo dat men tul

de zanden niet kon door loopen , en zich genoodtzaakt vondt daa u

d^wcr^r ^er te werPen ' en s nachts te blyven leggen. Ten zeiven daage •

bdaft
1

nien den Viceadmiraal Star ordre gegeven , dat hy
, nevens de K^P

1

^
nen Rornelis de Liefde, Jan Janszoon Vyzelaar, Wytze Beyntf'.^

?èkwiffen
P
. Jooft Michielszoon, zich kruidende zou blyven onthouden voof'th

e

j'

nings Diep, tot afbreuk van den vyandt, en om kundtfehapvandefl^
mm. ven te bekoomen. Met het aanbreeken van den dagh was <je

Noordelyk , en de vloot , onder zeil gaande , liep ten zes uuren bio^ ^s

vuurboet by Olphordnes , en zeilde zoo naa aan 't Fort van Harvvl ^
't moogelyk was. Het esquadre van den Viceadmiraal Evertszoo^

f£j
t

E^rïzoon
weér gefmaldeelt in twee esquadres. Hy zelf met zeven fcheepen,^orc

cn jan van naar de Noordtooft: kant gezonden , met laft om vandiezydeop ^
bdaft h«

r
te kanonneeren, en den Schoutbynacht van Nes bevoolen met

zes
te-

Fortrc wa- pen binnen tot voor 'tFort te loopen, en 't zelve van die kant
^,arr

oo-

fchietcn" tyk te befchieten. Toen zyn de landt- en zeefoldaaten ,
met de

^oQt5

1

Defoidaa- zen, tot den aanflagh gefchikt
, op het fein daar toe geftelt»

1,1

^ro0te
ten en ma- floepen en galjoots , ontrent Feltonclif aan landt gezet, en &

, ^uiter

déT'
an" vaardigheitinflaghordregeftelt. DeRuart, endeL. Admiraal^

°
oon ,

enAylua, ziende dat de fcheepen onder den Viceadmiraal £j en leg'

die 't Fort van vooren zouden befchieten , verre van de wal bie
tniet

Parade"" gen , en dat de fcheepen onder den Schoutbynacht van Nes net*
^

ota

renn.ctgc- inliepen, beflooten, zich aan de gemelde fcheepen te doen
1

ze

nocsh
' de zelve te doen naderen en binnen loopen. Daar koomende , & jat
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dat de fcheepen onder den genoemden Evertszoon, vermits d'ondicpte, 1667.
Net nader aan de wal konden koomen , en naaulyks tot aan 't Fort toe Ruart,

jonden fchieten. Van daar lieten ze zich rocijen aan 't boort van den
^choutbynacht van Nes. Dees raakte met zyn fchip opeen rif, dat opRcevcn zich

«e hoek leit, aan de grondt: en Marten Ros , (die, hoewel hy Lui- ^Spte
enant was op 't fchip van de Ruiter, aan den Schoutbynacht van Nes N**"*
was overgezet

, om hem voor Loots te dienen, dewyl hy lang op Har-
"adcicu *

Vvits hadt gevaaren , en die haaven zeerwel kende ) verklaarde , datajle
merken en teekenen , en zelfs de boomen daar ontrent

,
afgehakt waaren

; k
En

d

d
'on"

dat het hem niet moogelyk was het gemelde gat , zeer naau zyn- ^ztlct
<j
e

, te vinden. Men gaf toen laft, dat men de diepten met floepen zou hav«.

j°en zoeken. Maar ondertulTchen verliep de vloedt, en de windt ging
eBgen

, zoo dat het niet moogelyk was, al hadt men 't gat konnen af-

peilen,
't zelve, ter oorzaake van de ftilte, te konnen inzeilen. Men

£t toen de fcheepen zoo dicht aan de wal loopen als men kon , en
pevondt met floepen dat men niet nader dan een halve kanonfchoot van
l *ort kon vlotten , zoo dat men uit de fcheepen met fchietcn , om de
Verheit;

, geen groot geweldt kon doen. Terwyl men uit de fcheepen zoo

^
eel kanonneerde als men kon, daar 'tFort van gelykcn op antwoord-

de, voer de Ruart, nevens den L. Admiraal de Ruiter , met de floep Dc Ruart

«jan landt, daar zy 'tvolk in goede orde vonden ftaan, wachtende tot
{e r

d
£0om*fn

dat de fcheepen van oorloge zouden binnen loopen. Doch men ver- aanlandt by

toonde hun, dat de fcheepen 't gat niet konden inzeilen ; cn werdr daar^dd*A-

opbeflooten , dat men , zonder eenig tydtverlies , voort zou trekken , en

'tFort re lande met de gemelde landt- en zeefoldaaten , nevens de ma-
fl^c

enbe"

troozen , aantaften. Doch de Hooftofïicieren vonden geraaden, den Graaf trekken.
Van Hoorn met een goedt aantal voetvolk te laaten op zeekeren pas

;

*oo tot bewaaring yan de boots en floepen ; als om te beletten dat geen Achccr-

tuitery op d'andere troupen van achteren zoude invallen. Daar op trok-
hoed: '

ken de gemelde troupen, onder 'tbeleit van den Kornel Dolman

,

Jaar 't Fort , in goede orde , gevolght wordende van den Ruart en de
^iter, tot ondereen musquetifchoot , om by <ler handt te zyn, en op

*le voorvallen befluit te neemen. Dicht onder 'tFort koomende , liet MM>h>mt

^
eri de matroozen voor uit trekken met de ftormladdcrs en 'thandtge-

by tF°rt '

eer. Maar d'Engelfchen fchooten zoo fterk met fchroor, inzonder- Tegenweer

0

Cl
ï
een galjoot , binnen 't gat zeilende , dat 'er zulk een fchrik quam kh^

gd~

1 Aa
r dc ^^aatcn » en voornaamelyk onder de matroozen , d.it ze , de schrik on-

h ki

S nederwerpende , achter een hooghte bleeven leggen. De Bevel- dStlncn"
.

bbers der foldaaten , het Fort toen van naaby naarder befchouwende , matroozen.

va j
C^Cn dat er Seen kans was 't zelve te veroveren, zonder hulp Menbe-

?
fcheepen aan de waterkant , en beflooten dcrhalven dat men weer

t

"
uck-

eenj
wyken. Waar op de troupen in goede orde aftrokken. Doch ken.

^eel
en Vernaa^en » dat de Nederlanders noch eerft een ftorm op 't Fort

Otid
Cer zc wee^en » cn geetl nooP zaagen van het te vermeefteren.

Van ^
rtuurchen zochten d'Engelfchen , onder 't beleit van den Graave

den met eenige ruiters en voetknechten , het volk dat onder

^erd
a^ van Hoorn tot een achterhoede was gelaaten te flaan. Hier

^Jg*»
de 1

1 een langen tydt hevigh gevochten ; maar de Graaf van Hoorn en
fchcn

g
tVv„.

pet
Ly?en verdaadigdcn dien poft, hun toebetrouwt, met zulk een dap- geeft Poo-

der£vdat d'Engelfchen naar zonnen ondergang afweeken en de Ne-

bi*?aütfchc foldaaten en matroozen in goede orde ,
door de Hoepen

,

cs
<ttgaljoots

, weer aan de fcheepen van oorlog werden gebraght.
1

Dus
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1667. Dus liep die wei beleide aanflagh te niet, met kleen verlies ;

want over

de geheele vloot hadt men niet meer dan zeven dooden en yyfendertig

gequetften , en d eere der braave aftocht verzoette 't verdriet der ge-

mi fte hoope. Men vernam ter zeiver tydt dat d'Engelfchen in de 1
1-

viere van Harwits vier fcheepen hadden gezonken , om 't inkoomen
der

Nederlandt fche fcheepen te beletten , 't geen te meer reden gaf om den

toeleg te ftaaken. De zee- en landtfoldaaten , die tot den gemelden aan-

flagh zyn gebruikt , beftonden alleenlyk in 486 musquettiers ,
l 9

zp
ic

^
fen, 3^6 fnaphaanen, daar bygevoeght 400 matroozen ,

rnaa^n

^£n.

zaamentlyk het getal van 1474 mannen. Dit kleen getal lieten d

gelfchcn aan landt koomen , en konden met al de gewaapende mag

De Ruiter v an hunne trainbands de hertoght niet beletten. Daarna begaf zien

'slZdi* L Admiraal de Ruiter met 's Landts vloot weer hoogerop voorde^

vloot wcér vierc van Londen , houdende de zelve van alle kanten bezet , g
e ;

v7ercvan

Ri " voorheeticn. Hy liet den Schoutbynacht van der Zaan met acht fcn<j£

pen voor 'tgat van Harwits leggen , om de vyandtlyke fcheepen»

uit de Noordt moghten koomen , waar te neemen. De Viceadmiraa

Evertszoon en Enno Doedes Star werden naar 'tNoordtvoorlandt g

7°nden
'
om aIctaar den vyandt het inkoomen tc beletten. ^

,
!^

handeling! hadt de voorfpoedt der wapenen en de verrichting ontrent Cnatt

groote verandering ontrent den vreedehandel te Breda veroorzaakt-

Gevolmaghtigdcn der Heeren Staaten gaven nu rondelyk te ke«n '

rilg'dêr Dat de gemoederen van hunne Hooghmoogende wel geenzins
r

^
a

Staatfche opgezet door 'tgeluk dat Godt hunne wapenen en vloote hadt vefM
y

S?'
ag

' endatzy , Staatfihe Gevolmaghtigden , als noch bereit bleeve»0^
vrecdewerk op de voorgefielde gronden te vorderen en te fluiten'-

v
g

j^-**** 4& men hun met konde verzeekeren dat hunne Hoog. Moog. en

bontverwanten altydt zouden willen bepaalt blyven binnen de t^Jt
van hunne gemaatïgtheït , en by vorderen zeegen of overwinning & ' J
zouden willen geftandt doen 'tgeen ze te vooren hadden aangev°°"

c
r
tc

toegeftaan. 'Twelk was, dat ze een van beide moeften kiezen '\?^
c

behouden al wat wederzydts gewonnen was , of om alles aan bei«e

rwchü ^
yden u

;

ederom tc Seven. Ook toonden d'Engelfchen wel haaft

knw
g
erden ^ vreede mccr ^hten dan voorheenen : zooadat den tienden van

mceftvcr- Jius de verfchiiien tuttellen hunne Hoog. Moog. en den Koning
v

^Doch Co-
Grootbrittanje, ook die van de Koningen van Vrankryk en V etlC

%fc
Tentryrcift ken met d'Engelfchen , werden vergeleeken; zoo verre als het mf

St
E
om"

Gezanten van Engelandt , ten aanzien van hunnen laft ,

ge*
landt, om rw'" "'"&W1",1WL »

LW1 «»<*"^u van nuimcn lau ,
»• o , Qt.

'sKoniogs den. En ging toen een der Gezanten , de Heer Coventry ,

opneV' ytcÏL-¥eMarE«geWc. omdesKonings approbatie oftoeftemming

deriaftop verkrygen , met laft tot donderteekening op eenige punten v
^

S i

wbJ°
n
" wicht

'
dk by d° Partycn » met toeftemming der Engelfche Geza"

la {l

koomen] waaren ter neder geftelt , en daar toe zy zich niet genoegn2*"" &
ont-

vonden. De tyding
, dat dit groote werk dus verre was gevorder

'

aUam
staatfnzen-fing men den veertienden van Julius in 's Landts vloot. £>aar °Ctec-
denordre

'

s anderendaaghs een naader aanfehryven der Heeren Staaten ,
B.

c

édeler
1

kent den twaalfóen van de maandt, met laft, dcwyl de vreede

tydt in 't geflootcn was ,
dat men met 's Landts vloote den vyandt alle .

0
ïyanShap

Z0U %ven doen naar vermoogen, gelyk voorheenen :
voorts dat m^

voortgaa. de vloot geene tydingen van \ fluiten der vreede, van waar die o
\ ^

Zn
b

ln den moogen koomen ,
of door wie die moghten worden uitgefl*00 *

^^
rum. loof zoude geeven : maar dat men als vooren zoude voortgaan m

.

i».»ij.
v
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vechten der vyanden, tertydt en wyle toe dat men van hunne Hoog. i667 .

J^oog. bericht en nader laft zoude hebben ontfangen. Men ftelde ook
ordre om noch een merkelyk getal van proviantfcheepen en branders uit

Maaze en Texel naar de vloot te zenden: voorts werdt in bedenken
ëcgeeven ofmen niet een goedt esquadre van oorlogfcheepen van 's Landts
vioote zou konnen afzenden , om te gaan ontmoeten en onderfchep-
Pen veertig Engelfche Smyrnaas- en Straatsvaarders

, die, met vier of
vyt oorlogfcheepen tot geley , eerftdaaghs door 't Kanaal op d'Engelfche
uit verwacht werden, en de zelve te veroveren of te vernielen , waar
«oenlyk, al waar 'tfchoon dat ze in d'een of d'andere haven alreedts

"^gitten zyn in geloopen, of noch quamen in te loopen. Ten zeiven De vloot

öaage werdt 's Landts vloot verdeelt in twee esquadres , het eene, onder T^ltl^
aen L. Admiraal van Nes , werdt gefchikt om de Riviere van Londen be- «jresvcr-

*ct en geflooten te houden , en beftondt uit de volgende fcheepen.
e

Lyft van de Hooftofficieren en Kapiteinen die gedeftineert zyn , on-
der 't commandement van den Heer L. Admiraal van Nes , om poft
te blyven houden voor de Rivier van Londen, den 15- Julyiódz-

Officieren.

Admiraalvan Nes. —
L. Admiraal Meppel. —
' iceadmiraalZweers. —
ViceadmiraalSchram. —
ViceadmiraalEnno Doedes Star.
Schoutbynacht David Vlug. —
Schoutbynacht Jan Matthyszoon.
Kapitein Hendrik Gotskens. -—

DirkSchey. — —
Hendrik Adriaanszoon, —

*

Jan Roetering, — —
Jooft Verfchuur. — —
Jakob Andrieszoon Swart. —
Jan van Amftel. — —
Jakob Korneliszoon Swart. —
Nikolaas Marreveldt. —
Abraham van Zyl. —
Jakob Willemszoon Broeder, —
Jan du Boü. — —
MichielSuis. - -
Pieter Magnmzoon. —
jan Gyzels van Lier, —
Kgter Korneliszoon Sitter. —
Nikolaas Naalhout, —
herrit Boos. -
*r*npü Nydek. - -
fonMaauw. —
y^^KlaaszoonWynbergen. —

l-tetfr-vantVynbcrgen. -
üirkdeMunnik. 6 _ _
Wynant van Meur

s

X- Boek.

Scheepen. Stukk.

D*Eendracht. 76Weftvriejlandt. 7 8

.

eDe Oliphant.

De 'Pacificatie.

Groeningen.

'TWapen van Vitrecht.

Vlijfingen,

Vitrecht,

"De Spiegel,

• Woerden.

Oofterwyk.

Amfterdam.
Stadt en Landen.

Tydtverdryf.

De Trovincie van Uitrecht.6zTGeloof. 60.
De Leeuwen.
DeV?reenighde Trovincien.46.

DeVreede. 46.

De Stadt Gouda. 46.

'T Raadthuis van Haarlem. 46.

DeTromp, 44.
Jaarsveldt. 46.

Harderwyk. 32.

Trins Willem. ^i.

Louife, 38.

Caleb. 48.
yT Noorderquartier. 60.

Juftinavan Najouw. 60.

Advysjachten.

Zwol. 18,

De Faam. n,
'TLoopende Hart. 8.

F fff De

Lyft van
't esquadre
dat , onder

ö2. denL.Ad-

7g miraal van
7 Nes, gelaft

7°- werdt de

71. Riv»erevan
' * Londen be-

50. zettehou-

64.

70.

68.

64.

60.

64.
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De fcheepen die by de Hooftvlagge zouden verblyven zynin de vol-

gende lyft begreepen.

Naamen van de Officieren en Kapiteinen , die met haare fcheepen ge-

deftineert zyn by de Hooftvlagge te verblyven, den i^Julyióo?

Lyft van

'tesquadre

der hooft-

vlagge on-

der den

L. Admiraal

Generaal de

Ruiter,

't welk ge-

fchikt word
om 't Ka-
naal afte

Zeilen.

L. Admiraalde Ruiter. —
L. AdmiraalBankert —
L. Admiraalvan Aylua.
ViceadmiraalEvertszoon. —
Schoutbynacht van Nes. —
Schoutbynacht van der Zaan. —
Kommandeur van Meeuwen. —
Kapitein EvertvanGelder. —

Kornelis de Liefde. —

•

Tieter Jakobszoon Nanning.

Adriaande Haaze. —
Kornelis Evertszoon de Jonge.

L. Kornel Talm. —.
—

Jan Tau/uszoon van Gelder. —
Jan de Haan. — —
Jakob Taauw. — —
Floris Floriszoon Blom. —

.

Jakob Binkes. — —
Adam van Brederode. —
Anske Fokkes. —

<
—

Jan Janszoon Vyzeiaar. —
Wytze Beyma. —. —

•

Jooft Michielszoon. — —
Tde Hilkes Kolaart. —
Jan Tieterszoon Vinkelbos. —
RoelofKetelaar. — —

Jakob Tieterszoon Swart. —
JanJanszoonVerboekelt. —
Kornelis Gerritszoon Vos. —

Rem Tieterszoon Mars. —
Herman Dirkszoon Boer. —
Willem Meerman. —
Jan Korneliszoon Jacht. —
Willem Gerritszoon Amberlandt.

De zeven Trovincien.

Walcheren.

Groot Frijid.

Zierixzee.

Delft.

Hollandia.

Comeetftar.

Gelderlandt.

Waffenaar.

Gornichem.

Veere.

Middelburgh.

Deventer.

Harderwyk.
Kalantsooge.

D'Effex.
Groote Harder.

Effen.

Leyerdorp.

Overyffel.

Ooftergo.

Weftergo.

Albertina.

Kleyn Frifia.

DeWinthondt.
Stadt en Landen.

Advysjachten.

Schiedam.

DeWindthondt.
DeTrinstepaardt.

Branders.

De Cyperfche Kat.

DeMunnik.

80.

7
6.

60.

6%.

80.

68.

64.

,fc

34-

50.

5
o.

64.

44-

61

50.

p.

£3,6.
3».

*

l
6 '

t+

ii.

ll

1*

den
Dit esquadre der Hooftvlagge werdt belaft, onder het bevel van\

L. Admiraal de Ruiter, het Kanaal af te zeilen, om alle oPk°?£wrel-
Engelfche fcheepen te vermeefteren of te vernielen, en voorts

dJ
^| te

fchen op de kuften en in de havens , in het Kanaal gelegen, z°°

befchaadigen als doenlyk zou zyn. Dus zocht men door 'tvoor b ^
in 't pleegen der vyandtfehap het befluit der vreede voort te zette» . ^
men hielde dit het kraghtighfte middel te zyn om den Koning cn

Raadcn te beweegen tot het aanneemen en bewilligen van 'tgee ^g.
men alreedts in was overeen gekoomen, en aan zynetoeftemming

De fcheepen, by de Hooftvlagge befcheiden, zyn daarna verdeelt F

volgende wyze. ^ JA*



L. ADMIRAAL
E. Admiraalde Ruiter.
Schoutbynacht van Nes,
Jakob van Meeuwen.
Evert van Gelder.

L.KornelPalm.
Jan Paulmzoon van Gelder.
'Pieter Jakobszoon Nannin^.
Jakob Binkes.

Advysjachten.

Adam vanBrederode.
Jakob¥ieterszoon Swart.
Kornelü Gerritszoon Vos.

Branders.

Rem "Pieterszoon Mars.
Herman *Dirkszoon Boer.

DE RUITER.
Jan de Haan.
FlorisFlorüzoon Blom.

Advysjachten.

Anske Fokkes.

Daniël Verdieft.

Branders.

Willem Meerman.

Jan Kornelüzoon Jacht.

S9S

Vcrdceling

van dc

fcheepen

der hooft-

vlagge in

dtieesqua-

dres of
fmaldeelcn.

AdmiraalBankert.
eadmiraalEvertszoon.
Adriaan Berkhout.
Kornelü Evertszoon de Jonge.
Adriaan deHaaze.
Jakob Paauw.

L. AdmiraalAylua.
Schoutbynacht van der Zaan.
Wytze Beyma.

Jan Pieterszoon Vinkelbos.

Tde Hilkes Kolaart.
Janjanszoon Vyzelapr.

Jooft Michielszoon.

RoelofKetelaar.

Advysjachten.

Jan Janszoon Verboekelt.
Kornelü Lievenszoon>

Brander.

Willem Gerritszoon.

Het fmaldeel onder de L. Admiraal de Ruiter vverdt in de volgende
Ordre verdeelt.

Schoutbynacht van Nes.
Jakob Pieterszoon Swart.
Adam van Brederode.
Jakob Binkes.

Evert van Gelder.
E. Admiraal DE R U ITER.
-•KomelPalm.

Verdeeling

en ordrc

van het

fmaldeel

onder den

L. Admiraal

de Ruiter.

Jan Paitluszoon van Gelder.
Pieter Jakobszoon Nanning.
Kornelü Gerritszoon Vos.
Jakob van Meeuwen.

Branders.

Rem Pieterszoon Mars.
Herman T>irkszoon Boer.

Voorts Werdt beraamt in wat ordreelk zoude zeilen, en, by voorval

VouJ
y
r

ykC ontmoeting> zich draagen. Men ftelde ook de rende-

t cl

oi verzaamelplaatzen , daar men by tyde van ftorm elkander zou

He
tC Vinden °f wachten *

Men zondc ook etlyke aankoomende
>

t£
epen en branders naar 'tesquadre van den L. Admiraal van Nes in

Vo0rT
gS Diep

'
D°ch deL

*
Admiraal ^ Ruiter, metzyn esquadrevan

WCft |

Riviere van Londen afzeilende , kon door de geduurige Zuidt- J^n'

den
winden in etlyke daagen niet veel vorderen. Hy quam cerft

van d i!
enden in de Hoofden ,

en den volgenden dagh op de hooghte

Ena
e}r,

n8els: zonder dat 'er iet van gewicht voorviel. Men zagh geen

gelfL
le ^heepen in zee , en men hadt reden om te gelooven dat d'En-

den
Cn a^omme advysjachten en kleene vaartuigen hadden uitgezon-

^ond
t

°m ^opkoomende koopvaarders te waarfchouwen. Daarna ver-

Hey^
a

menuit een Vliffinger kaaper , dat hy ontrent tien mylen buiten

<fet
»

t ^
een vloote van vierenveertig Engelfchc Barbadosvaarders , 011-

ontmoet , met welke hy vyfetmaa- p',eac Ba

aan W ^t" : fat 2e °P Maandagh , den achtienden van Julius
,

b

d
?™™'

lo
°Pefi j

eit

l
van Wicht IanRS de Naalden waaren binnen ge- Wichtw»

•
UP dlt ocrichtwerdt goedtgevonden , dat de Viceadmiraal Kor-

Ffff 2 jnelis

10 /»/.

t
Tydins

°n-yand*E„-

etmaa- gclfcheBar-

bad
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1 667. nelis Evertszoon , en de Schoutbynacht van der Zaan , met negen oor og-

Dc viccad- fchecpen , vier advysjachten , drie branders en vier galjoots ,
voo

EvmLon zouden zeilen naar d'Ooftnaalde van 't eilandt Wicht , tot ontrent
^r^-

cn van^w
0

lcna , om op te fpeuren wat oorlogh- of koopvaardyfcheepen
aldaat

,

den m«"t- voor °^ in P°rtsmuiden laagen , en , daar op eenigh voordeel zie ,

lykefchee- die aan te taften en te veroveren. De Viceadmiraal Evertszoon,

Sr*Wiet dc gemelde fchecpen voor uit zeilende , werdt van de L. Admiraal de

gezonden, ter met d'overige fcheepen van zyn esquadre op den voet gevolgnt. ^
*3 Iul- den derden dagh daar aan met een Noodtnoordtooften windt ^

naaide van Wicht, langs dereede vanSinte Helena, in laverend

naar Portsmuiden overfteekende , zaagen ze dat daar niet een koop -

m^ntciaT ^er was gebleeven ' °°k niet een binnen de haven van Portsmui »

aat
'

daar veertien of vyftien oorlogfcheepen laagen. Doch dewyl "e
J.

1
.

liep achter een zandt, op het welk een groote fterkte met veel &
e
j£l

fl

lag, en dat het gat van de haven zeer naau was, ook datnientullc

dat zandt en de ftadt , die insgelyks met veel kanon was v°°rZ\
ef!

moeft doorloopen, zoo werdt niet raadtzaam geacht daar iet ton

neemen. Men gifte toen dat de koopvaarders metdenOoftelykenW

naar Pleymuiden waaren gezeilt , en vondt men derhalven g
era

weer buiten Wicht te loopen en de koers naar Pleymuiden te ze

hoopende onderweegen , of ten einde van 't Kanaal ,
eenige Straalv^

sen

Engelfchen Viflcher, dat, acht daagen geleeden , ontrent veertig ^jtf

15 th/. ders , die men verftondt dat daagelyks verwacht wierden , te zuMell

eCI1l-

pjjjï

t
jegenen. Maar voor Tleymuiden koomende , verftondt men ^

fche Straatsvaarders voorby Pleymouth Ooftwaart aan waaren y ^o0
.

die hy meende dat op Woensdagh binnen Dortmouth waaren in?''

£fl

pen. In de haven van Pleymuiden laagen niet meer dan zes or

fcheepen. Deeze waaren zoo bezet en bewaart met twee groote en

ke forten , en de toegang tot de haven tuflehen de forten en *

xS^hif' was 2:00 enS' dat daar Seen hoop was om *et te verrichten. .T°*

Ruiter wik floot men , zich naar Dortmouth te begeeven : hoe wel men V^ 1
i

gf-

moutn°"
^at haven voor <*e vloot ongenaakbaar was. Men zeilde dan

waarts: tendeele om verzekert tekonnenzyn ofde gemelde Straat^'
ders daar waaren ingeloopen : ten deele om de gelegentheit van

vo

H
ord

k
e°ha-

ven wel te bezichtigen -
Den achtentwintighften quam de L.A^ 'ae

de Ruiter met zyn esquadre fcheepen voor Dortmouth , zoo naa^fven.

*efchry
r
t

Wa* t0t °P ^ertien va<^em
»
cn verre binnen fchoots van de forten-

gat?

Van
bevondt men dat het inkoomen of gat van de haven tufTchen zcCLelle

ge klippen lag , en zoo naau dat het met een yzeren ketting van
r

tot d'andre zyde kon worden beflooten : hebbende van achteff
n
^

hooge bergen , zoo dat men , van buiten voor het gat koomend0 '

on
,

fcheepen in de haven leggende niet kan zien. Op hunne aank°nl

^0o-

den ze den toegang der haven met een zwaare yzeren ketting S^ots

ten , die , van het eene kafteel tot het andere gefpannen , van n# to0tc

werdt onderftut. Behalven de kafteelcn was aan 't inkoom^ e
^Jlt was

batery ,
op een platte form

, met veel gefchuts voorzien. De
ffe

lyk °?

toen Noordtoofttennoorden
, en derhalven t'eenemaal °nlT1

^
0
^uu^ui

'

dien tydt het gat in te loopen. Daarenboven getuigden alle de
e

gat»

den, de gemelde haven bevaaren hebbende, dat het voorfchre
roorZ

aa-

door de dwerrelwinden, die de ftraksgemelde hooge bergen V
0ieC

pen

ken , nimmermeer kon ingezeilt worden : maar dat men de ^et

daar altydt met werpankers moeft binnen trekken, of doorpo > ^
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Kabeltouwen voorzien

, inbaalcn. Men zagh op het geberghte veel krygs-

1

667 .

volk te paardt en te voet, onder kornets en vaandelen , in ordre geftelt:
ook drie vaandelen voetvolk oo de batery. De L. Admiraal de Ruiter
jep met zyn fchip dicht voor de haven, binnen een kanonfchoot , doch

^ vyandt gaf evenwel geen vuur : het zy dat hy hem trachtte binnen
e lokken

, of op zyn verder inkomft wachtte. Dicht voor de haven
gekoomen wende het de L. Admiraal , nevens zyn andere fcheepen

,

j?y

erftaag
, zonder aldaar eenige fcheepen te zien , behalven een groot

. 'P' leggende dicht aan de ketting , om, zoo 't fcheen , benevens de
alteelen, den zeiven tebewaaren. Daarna laveerden 'sLandts fcheepen

Jüet de vloedt te rugh tot dwars vanTorbaay , en quaamen daar tenan-
er

- Ter zeiver tydt werdt beflooten , dat men met drie lichte fregats ,
To^g op

j^e galjoots en zes floepen , een aanval op Torbaay zou doen, en zien
ay *

g°ede kundtfchap te bekoomen. 'S nachts ten tien uuren ging de L. Ad-
miraal de Ruiter met de gemelde fregats , galjoots en floepen , zelfs
nder zeil , doch door ftilte moeft men met fcheepsriemen roeijen , met
toepen voor 't hooft. Maar ter middernacht kreeg men een kleen koel-
en uit den Noordtooften , en zeilde tot dicht by Torbaay , daar men
ten

- anker quam , om den dagh af te wachten. D'Engelfchen ftaaken
yeel vuuren op langs de kuft , en gaven eikanderen teeken dat 'er vyandt
°ntrent de kuft was. Met het aanbreeken van den dagh gingen de floe-

pen van boordt naar Torbaay, en de fregats volgden. Dicht by 't landt Tegen-

komende fchooten d'Engelfchen van alle kanten met musketten ; maar
E^eifh

de floepen , hoe zeer dat ze fchooten , roeiden al voort tot voor de ha-
C m'

Ven vanTorbaay , die men in'tinkoomen peilde. D'Engelfchen
, de floe-

pen ziende , voegden zich by een aan troepen , en fchreeuvvden als wilde
menfehen. Doch de floepen bleeven wachten op de fregats

, die, byhaar
koomende

,
met haar gefchut begoften te fpeelen , en d'Engelfchen noodt- Dieeinde-

*aakten te wyken
: waar op de floepen tegens de Mouilje aan roeiden

,

lyk wyken'

daar twee leedige koopvaarders in laagen , die in brandt werden geftee-
fd^c

e

e

nKen. Het volk van 't dorp liep den bergh op , en de Hollanders hadden verbS.
gelegentheit om alles aan brandt tefteeken, maar zydeeden geen fchaa-
e aan de huizen. Naa deeze verrichting quam de Ruartvan Putten,
evolmaghtigde der Heeren Staaten op 's Landts vloot, (die te Dordrecht'

v

n *yn afweezen, weer op nieuw tot Burgermeefter der gemeente was
erkooren) met een floep , om het gat van Torbaay te bezichtigen. Daar-
aa keerde ieder weer naar zyn boordt , en men ging onder zeil , om

^fc-ngelfche fcheepen elders op te zoeken. Daarna werdt de vloot van

e
?
r
Jcheide noodtvvendigheden en lyftoght voorzien , om noch tot het

Wi Van SePtem^erte konnen 2ee houden. Maar hoewel het esquadre
vĉ
™er

Van l
door "en Admiraal de Ruiter gevoert werdt verfcheide maaien verfcheide

te t

*°ers veranderde, en in 't Kanaal de vyandtlyke fcheepen zocht aan k0̂ s

cnTan

zQm
Cn

> men hadt het geluk niet van ze t'ontmoeten , en werdt ook

tegty^s » als men eenigh bericht kreeg van opkoomende fcheepen , door

k|
nWindt, of ftilte, of hardt weder, verhinderdt de zelve te genaaken.

d
«fentuflehen hieldt de Heer de Ruiter d'Engelfche kuft in een ge- d-EngcThG

Hift
,ge onruft: dewyl hy zich aan veele oorden vertoonde , en men niet kaften*

lieejp
aar men nem hadt te wachten, en op veele plaatzen vreesde. Ge-

Vry
n£elandt verlangde nu naar 'tbefluit der vreede, om de zeeweer

WJn de Rivierc van Londen open te zien. Den derden van Augu- Komton-

No0rH
de ^ AdmiraaUe Ruiter ontrent vyfmylen van Bevefier, dat c

r

e

c

r

wt5cv&"

sttenweften en Noordtnoordtweft van hem lagh , en bequam 's an-

Ffff 3 de-
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166 y. dercndaaglis tyding dat Kapitein Jakob Korneliszoon Swart, nevens noch

zeven fchcepcn van oorloge , acht branders en twaalf vi&ualiefcneepen

,

den dertighften der voorleede maandt van voor de Riviere van Lon cn

was afgezeilt, niet ordre om hem in 't Kanaal op te zoeken. Daar °P

werdt goedrgevonden den koers Noordtweft te zetten , en op "*eJ^.
n"

koomcnde fcheepen te kruiflen. Deeze verfterking werdt , door lalt der

Hceren Sraaten . van den L. Admiraal van Nes den Heere de Ruiter uit

zyn esquadre toegezonden ; dewyl men van goederhandt bericht was ,

dat de vyandt een goedt getal oorlogfcheepen om de Weft tot Pleymou^^

cn daar ontrent verzaamelde , en noodig oordeelde dat de L. Adnj ir
,

de Ruiter, om zulks te beletten , en den vyandt alle moogelyke a

^
br

j

te doen, met die fcheepen verfterkt , noch eenigen tydt in t ^an

cje
bleef poft houden. Den vyfden is de gemelde Kapitein Swart met

voorzeicle fcheepen en branders by de vlagge aangekoomen , en daar y

beflooten, met deeze zeemaght, en Ooftelyken windt, koers te zetten
naa

de Weit, en het Kanaal afteloopen tot ontrent d eilanden de Sorliflge '

om den vyandt , zoo veel doenlyk , t'alarmeeren , en aldaar ,
mitsê

a

in 't opkoomen van 't Kanaal , alle vyandtlyke fcheepen waar te neenie '

aan te taften en te vermeefteren. Voorts werdt beflooten, dat eenigeV

de bezeilfte fcheepen en fregats zouden loopen langs Goutftaart ,
Pleym .

den , Vaalmuiden , en vervolgens langs d'Engelfche kuft , om een
|j>

Engelfche viftchers of ander vaartuig tebekoomen , endaar ^oor^aa
-

fchap van hunne oorlogfcheepen of koopvaarders ,
dieingekoomen

v

ren of verwacht werden , te verkrygen. Deeze vloot beftonfl't 1

uit tweeëndertig oorlogfcheepen , zeven advysjachten en twaalf

ders , in alles eenenvyftig zeilen. De zelve werdt op nieuw

deelt in drie esquadres. Het eerfte onder den L. Admiraal de

het tweede onder den L. Admiraal Bankert , en het derde on^ef

L. Admiraal Aylua , gelyk de volgende lyfte aanwyft.

Dc Ruiters

esquadre

werdt met
7oorlog-

Iclieepcn

,

8 bran-

ders CO 1

1

viélualie-

fcheepen

vcifterkr.

Men bc-

fluit naar de

Weft cu de

Sorlinges tc

zeilen.

Lyft van
de nieuwe
Tcrdeeling

der vloote

door de

L. Admiraal

dc Ruiter.

L. Admiraalde Ruiter.
S. bynacht Jan tv. Nes,als Vïceadm.
Kap. van Meeuwen , als S. bynacht.

Jakob Swart.

Evert van Gelder.

L- KomelPalm.

Jan Pauluszoon van Gelder.

Pieter Jakobszoon Nanning.
Jakob Binkes.

Jan Roetering.
' Frans vanNydek.

Advysjachten.

Adam van Brederode.
Jakob Pieterszoon Swart.

Kornelis GerritszoonVos.

Branders.

Rem Pieterszoon Mars.

Herman Dirkszoon Boer.

Henrik Molk.

Jan Jakobszoon Vonk.

L. Admiraal Bankert.
ViceadmiraalEvertszoon. y
Kap. de Haaze

, als Schoutbfi^
Adriaan Berkhout.
Klaas Valehen.
Kornelis Evertszoon deJo^

e'

Jakob Paauw.
Jan de Haan.
FlorisFloriszoon Blom.

Pieter de Sitter.

Advysjachten.

Anske Fokkes.

Daniël1Verdieft

.

Branders.

Willem Meerman.

Jan Koeftaart.

Adriaan Wallingsi

Barent Wilt.
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L. Admiraal Aylua. Klaas Anker. 1667.
u

•"pacht van der Zaan, als Vicead K j •
1 «.

Kapit.Vyzelaar,alsScboutby„acht: „
Adv^jadjten.

#3>te J*» Janszoon Verboekelt.

Jakob Willemszoon Broeder.
KornelU Lievenszoon.

Jan "Pieterszoon Vinkelbos. Branders.

if
e HUkes. Fredrik "Pieterszoon Groot.

jooft Michielszoon. GerripRoelofszoon.
Koelof'Ketelaar. Sybrant "Pieterszoon.
Pieter Kerfeboom. Jan Kornelüzoon Jacht.

Het fmaldeel onder de Hooftvlagge was aldus verdeelt. smaidee-

^admiraalJan van Nes. Jan Pauluszoon van Gelder. RuS
dc

jakob Pieterszoon Swart. Tieter Jakobszoon Nanning.
esiuadrc»

*rans van NydeL Kornelü Gerritszoon Vos.
wam van Brederode. Schoutbynacht van Meeuwen.
Jan Roetering.
jakob Binkes. Branders.

Evert van Gelder. Henrik Molle.
£ Admiraal DE RUITER. RemPieterszoon Mars.
firanpüPalm. Hermande Boer.
jakob Kornelüzoon Swart. Jan Jakobszoon Vonk.
Naa 'tuitftaan van hardt weder quam deeze vloot den achtflen van Dcvlooc

^ügu{tus ontrent PJeymuiden , en den volgenden dagh tegens den avondt ontrcnt
.

*agh men een floep , met een witte vreedevlagh voor op , uit de haven van Sn
ymUI"

^Jeymuiden naar 't boordt van den L. Admiraal de Ruiter afkoomen In
de floep vertoonden zich twee Engelfche Kornellen

, de Heeren John
Ttalaneen Spars, vergezelfchapt met twee Edelluiden, den welkende TweeEn-
*eer de Rmter

,
toen ze op de zyde van zyn fchip waaren gekoomen

, fJSf0T
Z a

C
'
dat 2y

'
indien ZC '^«toonden

.
zonder eenig bedenken~ «*

nden overkoomen. Hier op aan zyn boordt overtredende, braght hv
Plcym

ï
idcn

Cl ^ by d? Heer° Ruart van Putten Gevolmaghtigde vahWr h i ifr l
C
ï i

d0n
J
H€re Ruart en dcn L

'
Admiraal & Bren*cn

en £,?

beleefdclyk begroetende, dat de vreede tutfchen hunnen Koning Vfn& vatl

Cv"' H00g> M
T£\

t,ecnemaal geflooten was
, met verdere hoogl der .rSc.

L
"
§
mg van vriendtlcnap en genegentheit. De Heer Ruart met den

^^miraal de Ruiter de hooghfte plaats van den tafel neemende, ver-^1^'
^n

ten ben dat ze mede wilden aanzitten, 't welk zy deeden. Zywer- Verbaai

^e^^ncollationvanconfituuren, of doorfuikert ooft
, onthaalt, cnlZff"

cenigj
r0ftk eeniSe glaazen wyn op het welvaaren van den Staat der ver-^ 1 - 1^-

en andt
Nederlanden

' °P de gezontheit van den Koning van Engelandt omiZu*

dets bi groote perfoonaadjen. Zy verhaalden dat hunne Straatsvaar- Hunv«-

Van Ne
11116

" Dorrmoutn laagen : dat de vloot onder den L. Admiraal ecngeTchc

geween.
S °^ de Riviere van Londen met d'Engelfchen in gevecht was °P dcRivie-

j
dat eenige fcheepen befchaadight , en verfcheide branders terden*

nL°nr

<3e viü

v e ^brandt waaren: doch bekenden dat d'Engelfche fcheepen

OoK^genoomen hadden , en naar Gravefande geweeken waaren.

ven vatI S
n2e

' dat Jeremias Smit met ontrent dertig fcheepen inde ha-

bie<W Kvnfale
' in Yrlandt, lag. Voorts deeden ze een hcufcheaan-

4iHLY?n Cei
i

i

?
e ververfching te willen zenden. Maar de Ruart en

n^t m i

r

1 j
Ruiter

' hen bcdankende , zeiden, dat ze den volgenden
"et de landtwindt onder zeil meenden te gaan. Toen zyn ze

,

uaa
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1667. naa dat ze daar ontrent twee uuren waaren vroolyk geweeft , fj^^

floep weer van boordt geroeit , en naar Pleymuiden gekeert. ^
vaarcn zyn ze met eenige kanonfchooten vereert , die ,

naa dat z
^

landt waaren gekoomen , uitliet fort van Pleymuiden met eenige c

ten zyn beantwoordt. Naa hun vertrek werdt verftaan dat men y

ding van vreede geen geloof zou geven , maar den vyanden by a ^
legentheden zou trachten afbreuk te doen , ter tydt en wyle c%

er.

men aanfehryving van haare Hoog. Moog. en naader laft uit ne
^

landt zou hebben bekoomen. Men befloot toen verders met.de'

^
tot aan Engelandts einde , ontrent den hoek van Lefardt en de

ges te loopen , en aldaar eenige daagen te kruhTen , op hoope v

a

ge Engelfche fcheepen te zullen bejegenen. Des anderendaag s
|jts

men onder zeil , en ontrent den avondt quam een Engelic 11 ^
met een groote witte vlagge uit Pleymuiden in de vloot ,

en een
ĉ {ie

d'Engelfche Edelluiden , die daags te vooren met de twee Enge'

-

t

Kornellcn op het fchip van den L. Admiraal waaren geweeft, qua
c-

de kits met een floep weer aan zyn boordt, hemmeteenheufcneg^

fchin

VC

uit
te ' uit ^er zelver naame ,

tot een vereering van ververfching
,

Plcymrideo dende een reebok, een quartier oflèvleefch, acht fchaapen ,
ee%

rUjt,

aan de Rui- zes eenden , acht hoenderen , twaalf kiekens , twee manden met ^
c

' een halve ton aal , een verfche zalm , voorts peen en knollen' ^een liaivc luu <wh , ctn v^inuc /.cuui , ywiu ^\»v,n vu '»«r-
cl£»

L. Admiraal de Ruiter aanvaarde de ververfching , en men veree'^
Kapitein van de kits, doorordrevan denHeereRuart , met twina8 ^
ten. De gemelde Edelman , hetavondtmaalmet de Heeren Ruart ^

L. Admiraal de Ruiter gehouden hebbende , is daar op weer naar P^J
^ f

den vertrokken, en de vloot hieldthaar koers, met weinig voortg^
ee-

by gebrek van windt. Men zondt te dier tydt de leedige v^^Lorn

»

pen en fluiten, onder 'tgeley van de Kapiteinen Berkhout, &eïiK
ct
$c

oorio

kC Blom en Broeder , naar 't vaderlandt : met laft , dat Berkhout en ^ f

fcheepen en boom , door de Hoofden gekoomen zynde , zich , nevens drie b# yef
-

dersnaï"
h? den L ' Admiraal van Nes voor de Riviere van Londen zoU^ 11 ^

vanNc^ge- voegen : ook werdt Blom en Broeder bevoolen
, datze, de leedige Jeji

zonden. pen onder 't Landt hebbende gebraght , zich ook naar van Nes %0
.A-

begeeven. Onder hun geley vertrokken ook etlyke kapers , met V
ct^

geladene pryzen, van d'Engelfche verovert. Men hadt in de

den L. Admiraal de Ruiter
, gelyk boven gemeldt is , eenig gemc

^tf
jt-

zyn gevecht met d'Engelfchen gehoort , en wift niet zeekers van ^
komft: ook was men beducht dat de vyandt op de Riviere te jen

getal moght aanwaflen , 't geen den L. Admiraal de Ruiter ,
nev^

Ruart , bevvoogh hem de gemelde fcheepen toe te zenden ;

0
^^ic^

eïl '

te beter beftandt zou zyn de vyandtlyke fcheepen 't hooft te ^
Maar nu ftaat ons de gelegentheit van dat gevecht, op de^l

tfC&
cïi

Verbaal Londen wat vroeger voorgevallen ,
kortelyk te verhaalen. jfrelJ

twin'

7"af
e
" Staaten hadden den L. Admiraal van Nes met een brief, d'ena^ ^iv,ere

?iijï. tighften van Julius gefchreeven , bevoolen , met zyne fcheepen
0

eenige

weer op te loopen , om d'Engelfche oorlogfcheepen ,
die

afzalc

branders in de Hoope waaren gekoomen , en licht laager z°u

^ ;
en den

ken, aan te taften, te veroveren, te vernielen , of te verjaag
e

,

t

'

nerrna3'

vyandt in geftaadige alarm te houden : ook het volk datƒ
an

eI1
met

ken van 't fort Charnefle arbeidde, in 'topzeilen of wedej

zyn gefchut, zoo veel doenlyk was, te verftooren en te be

Volgens deezen laft zeilde de L. Admiraal van Nes den tw Au-



L. ADMIRAAL DE RUITER. 6oi
Auguftus met zyne vloot deRiviereop, tot boven in 't rak van de Hoop, 16*67.
«aar d Engelfchen

, onder den Viceadmiraal Eduart Spraph , voerende de G«m*i
b aauwe vlagge

, met vyf fregatten
, zeventien branders , en veel

jen vaartuig laagen. Twas ontrent den middagh dat men d'Engel- deD -

ghcn naderde. De L. Admiraal Meppel hadt de voortoght. Kapitein
^waas Naalhout werdt met acht branders belaft voor uit te loopen, den l. Ai-
«aar Meppel met vyf fcheepcn op volghde , dien van Nes met d'overi Z7l(hZge icheepen dekte. De L. Admiraal van Nes was op 'tfchip van Kapi-^« L
ein Kornelis de Liefde overgegaan : en de Viceadmiraal Zweers op

»

f

i

lchl
P van Kapitein Henrik Adriaanszoon. D'Engelfchen , ziende Naai-U£

°üt met zyn branders kloekmoedelyk op hen toezetten , en merken-
f;^ff^'e dat het hen gelden zou, maakten hunne zeilen los, de Hollanders

^enwel inwachtende tot dat ze by d'Engelfche branders quaamen : die **
mor aan 't rak, van de Hoop ten anker leggende , toen zoo benaauwt iu 7 \

' ug '

Ierden
, dat ze uit wanhoop de touwen afkapten en liepen naar des *olL "

£onmgs fregatten. Deeze fielden 't ook terftondt op 't loopen : daar/'
1

^apjtein Naalhout met zyn branders kloekmoedelyk op aanviel ,

at ny onder d'Engelfche branders quam , die zich zoo dicht rorïr
1 *--

i%deeL
. i ji.

tot Verb**l

i
van den

,
-j -invi \i i-,iig

)

\.iiv-j.iv üiaiiu\-i3v.juain , vuv* Z.UU UICiR rOIlCltSOm Ruart.
aes Konings fregatten onthielden dat hy ze niet kon genaaken , en ge- 1- ^5.

*j°odtzaakt werdt de branders aan te taften. Daar op werdt het zoo ftil

dat d'Engelfchen met hun kleen vaartuig de Hollandtfche branders het
vuur zoo naa braghten, dat'erwaarendie hunne branders moeften ver-

baten en 'er den brandt in fteeken. Dochzommigcn verhaalen
, dat eeni-

ge der Nederlandtfche branders zich buiten noodt, enuitlafhartigheit,
al willens aanftmken. Ook zyn 'er een of twee Hollandtfche branders
die 's Konings fregatten naderden , door het fchietcn der Engelfchen in
brandt geraakt. D'andere branders hebben 't op d'Engelfche branderS Verfchcide

aangezet, en vernielden zoo eikanderen, zonder ter wederzyden eenig ^wed"
?orlogfchip te konnen aanfteeken. In dit brandergevecht, datdeftroom zydc ver-

ll
* vuur zette

, verlooren d'Engelfchen acht en de Nederlanders elf
brandc '

randers
,

zoo dat de lefte maar een overhielden. De Viceadmiraal
pragh werdt in dit gevecht aan zyn achterfchip zeer befchaadic;ht. Daar-
^quam'er een koelte, en al d'Engelfchen naamen dc vluclit de Ne- D '

E"Sel -

^ landers hen naajaagende tot onder het kafteel van Gravezande, dat ken"*
7
"

N
Pper op hen fchoot

, en de wykende befchermde. Toen naamen van
es en Meppel hunne plaats in , en hebben 'ttegens den avondt gezet

der*
d

'

EnSelfcnen voor gevecht ten anker hadden gelegen. Des an- 3^.
Rein

aëhs bleeven de Nederlanders op hunne poft leggen: dochd'En-

Voo a' d°°r llCt ver*ies der Holla«dtfche branders eenige hoop van

1% in 700 een kefloote Atoom hebbende, begoften hen een wei-

fchee

C naderen
- Waarop van Nes ,

om meer ruimte te-krygen , met zyn
de

B

jJ'J

nen

lefte K
CU naa ^en middag een weinig afzakte. Doch toen raakte zyn landcV*"

Wercjt
•
nder aan de grondt en bleef vaft zitten , die men genoodtzaakt je« tc na-

eti
<j0

ln brandt te fteeken; dewylmen door ftiltehem niet kon helpen

,

d'£
n °J;f

>t gety te hardt van hem af dreef. Tegens den avondt waaren

gevecu
en dicnt by de Nederlanders gekoomen , en men hieldt fchut-

v^t

ursc-

toen ^
l met malkanderen

, tot dat van Nes met de zyncn ankerden

,

vcc c '

vlo
0t

,

eekcn 2e van hun af. Den volgenden dagh ging de Nederlandtfche *Aug .

>truim
S

^
0rgenS weêrondcr zeil, en quam met dat gety zoo verre in

ken ^ , ^
lvlere dat 'er geen gevaar was van aan de grondt te raa-

de
Kron 1 j§

e5chenvolgden hen naa, op hoope dat 'er eenige aan
zouden blyven zitten , die ze dan meenden te verbranden:

Boek
' Gggg maat
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1667. maar tegen den avondt zyn ze door de Nederlanders ^derom op de

< j«£ . vlucht gedreeven. Met het opgaan van den volgenden dagn^
een ftyve koelte uit den Ooftnoordtooften , en toen zaagen de Nedenai^

Eenige fte- ^cvs eenentwintig zeilen
,
vyf fregatten , veertien branders en twee g

braX" joots , die uit Harwits waaren gezeik , voor windt en ty op hen *!
K°

koomcn men De l Admiraal van Nes , weetende dat de vyandt op deKiv
uicHarw.ts , A . _ k— i_ en dat de

op"" n« van Chattam of Rochefter ook zes branders gereedt hadt ,
en datj^

fcheepen daar hy mee flaaghs hadt geweeft aan d'eene zyde een
J
e

myle van hem ten anker laagen , en die van Harwits van d'andere y

hem genaakten , befloot, naa overleg der zaake met zyn Krygs*'

*

Hy ver- terftondt te ankeren , en , zonder te wyken , afte wachten wat de vy

wntukcr zoucle onderneemen , en hem 't hooft te bieden. Men kon niet

^cnau cr.

^Kn^cys 0p ^e toUwen fteeken , toen die van Harwits op henbeg
^

nen aan te zetten. Eerfl quaamen ze op Kapitein Naalhout ,

dl

voorde vooruit lagh , met twee branders af , hem meenande

Naaihouts branden. Naalhout, in allefpoedt zyn anker lichtende, queet zich Y

dapperheit.
. iloewel tzeventig mannen van zyn volk in zee fprongen ,

^
. .

dat hen twee branders aan boordt quaamen. Doch hy wift Mct

fl

veelen hen afteweeren, en ontquam 't gevaar daar hyin (tak, tot B<

.

kleene verwondering van vrienden en vyanden. De twee branders ve
fjj

at.

gen door hun eigen vuur. De Schoutbynacht van Zeelandt , Jan ,
Qt

thyszoon ,
kreeg ook een brander voor den boeg , en raakte daar ^

zyn boven blinde fteng quyt , maar hy weerde den brander echter ai •

door zyn eigen vlam verteerde. Te dier tydt dreeven daangefteeke

gelfche branders door de Nedcrlandtfche vloot , die groot gevaar

van verbrandt te worden. Van Nes hadt de branders voor en ac
^

D'Engci- 2 ich. Een andere Engelfche brander werdt in de grondt gefchootej^

mtndï
CC

overige , ziende dat hun voorneemen niet wel uitviel , naamen de vl

vlucht, cn en liepen alle te loefvvaart dicht onder de wal boven de Nederig
j

Hatwks"""
1 heenen naar d'andere Engelfchen , die binnewaart een groot ^
van de Nederlanders af geankert laagen. Dit kon men hun niet De

ten , hoewel men dapper op de geenen die men bereiken kon fc^°
g

en twee van hun den pas affneedt
, jaagende den eenen in een

haven beooften Chapey , en den anderen aan de grondt , die zich z

in brandt ftak: zoo dat nu 't getal der branders by d'Engelfchenver
1

^
ren, en dat van de Nederlanders genoeghzaam gelyk uitquam. ^\

tC(i

derlandtfche vloot daarna tot de Middelgronden voortzeilende ,
ra3

aCh.t

daar drie van hunne fcheepen op vaft, en daar onder de Schoutbyri
jc

Jan Matthyszoon , die zoo lek werdt , dat men hem naar ZcC
tfc

moed opzenden om te verftellen. D'andere twee fcheepen, ^?f
r

^ van

en van Lier, raakten noch zonder fchaade weer los. Maar
'
t*r^tnc^

Kapitein Naalhout was aan zyn maften zoo befchaadight » j?

l

eeper»

'tinsgelyks opzondt. In 't afzeilen werden de Nederlandtfcbc
|lün' re-

van d'Engelfchen meermaalen gevolght , maar t'elkens , als %e{):en

gens ging of bleef inwachten , wéeken ze weer te rugh. O?
^nderheb-

en zevenden quam de L. Admiraal van Nes , nevens zVne n 0ud^

bende fcheepen , weer in 'tKonings Diep, en begaf zien °P J
cn be-

poft, houdende de Riviere van Londen van alle kanten b
£
7

,

e

fl te
die*

flooten, gelyk voorheenen. De Nederlanders aaagendXnge^n* io0-

tydt met vyftien of zeftien zeilen door de fpitfen heen naar Ha
, ^eri^

pen, en de reft zette zich wederom in 'trak van de Hoop: n ^o0t

een fregat by de Rivier van Chattam op de brandtwacht. l^us ^en
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™en ter wederzyden niet dan branders , het gruwzaamfte oorlogstuig 1667.
öaar men zich in de waterkrygvan dient: en d'Engelfchen moeiten ge-
aoogen dat de Nederlanders de Riviere van Londen noch beflooten
lelden. De L. Admiraal de Ruiter, midlerwyl tuiTchen Plevniuiden en De Ruiter

vaalmuiden kruifTende, en zekerheit van 't geen op de Riviere van Lon-
°

t$T$uen was voorgevallen verwachtende
,

ontfing den dertienden van Au- 't fluiten der

guitus tyding van 't fluiten der vreede, die den letten vanjulius teBre-™
0^

^ *as geteekent. De Heeren Staaten maakten dit met een brief aan
enHeereRuart, hunnen Gevolmaghtigde , bekent : dochdewyldatwe- Met,aft

<j

erZydts de ratificatie binnen een maandt naa de teekening moeft wer-
™

0̂
de

enuitgewiflèlt, en dat alle a&ien van vyandtfchap , volgens het zevende bJyven age-

^ykel, op zeekere gefielde tyden, opd'eeneplaatze vroeger en op d'an- KwTffe-
e laater, zouden ophouden, werdt by hunne Hoog. Moog. verftaan, J^g^rra-

alT ?,
vlooten noch 200 lang zouden blyven ageren en den vyanden l^t/den

e at breuk doen, zonder van des te doen eenighzins in gebreeke te wanneet dc

^yven, tot naader ordre van hunne Hoog. Moog. Dewyl ook in een JgJ

^

oeft
*n d'artykelen der vreede was bedongen dat alle eilanden

,
plaatzen en ophouden,

erkten
, die naa den dertighflen May leftleden op den anderen mogh-

en genoomenzyn, wederzydts weergegeeven en ingeruimt zouden wor-
etl

» zoo bevaalen hunne Hoog, Moog. dat men met de vlooten, naa den
°ntfang van hun fchryven , geen eilanden , fterkten of plaatzen van den
Jyandt zou overweldigen en inneemen met meening om de zelve re behou-
den. Ten aanzien van dit punt werdt by den Ruarc en den L. Admiraal
de Ruiter geoordeelt, dat de landtfoldaaten , die by de vloot waarcn

,
f

Iandt-

Voortaan weinig dienfl voor den Staat konden doen ; dewyl men geen werdenuk
fterkten of plaatzen moght inneemen: en werdt derhalven goedtgevon- dc vloot

den de zelve weer naar 'tvaderlandt te zenden, en alleen de foldaaten dedandt
die tot de volle bemanning van eenige oorlogfcheepen by devlaggewaa- 2°nden.

:

ten overgezet te behouden. Ten zeiven dage vertrokken de Graaf van
Hoorn

, de Kornei Thomas Dolman , de L. Kornel van Rheede, de
Kornel Guicherie, de Sergeant Majoor Brederode, de Majoor Lim-

Ur
g ,

de Kapiteinen Cafteljego , Dolman , en de L. Paulus Baks, met hun

Uenl
S '

Gn tWCe fluiten met foldaaten
,
drie branders

, veertien vidua-

lo r k
Pen '

entwee kapers met vier pryzen, onder 'tgeley van vier oor-
^gicheepen

, om hen in goede verzekering voor 't Landt te brengen.

^ Welver tydt werdt by de Heeren Staaten ordre geflelt om 's Landts

tiï(\\

n°C^ voor cen t^t van levensbehoefte in zee te voorzien. Om
^alerwyl de lafl der Heeren Staaten naa te koomen, vondt men goedt

s Landts vloot het Kanaal te verlaaten : dewyl men geen kans zagh

^00 ^
F vyancMyke fcheepen t'ontmoeten ;

vermits de waarfchouwing

pet)

r
^'Engelfchen aan alle hunne ingezetenen en opkoomende fchee-

lin
gedaan. Dies werdt beflooten , buiten het Kanaal en buiten de Sor-

En? ?
r
te l°open , en aldaar eenigen tydt te kruiffen

, op hoope van eenige

ftelt
koopvaarders aan te treffen. Dit werdt ftraks in 't werk ge-

^enkfy t

uitK
^ntrenr zeven mylen van Goutftaart gekoomen , verftondtmen bericht van

fc^P^einEvert van Gelder, eenige daagen buiten 't Kanaal, tufTcheng^e

e

En"

per I j
n<^ts einc*e en de Sorlinges ,

gekruift hebbende , hoe hem een ka- fcheepen

\vaar ?icllt
> dat 'er vier Engelfche oorlogfcheepen in de Sorlinges g*1*

rnet ^ .
Dinnen geloopen , en dat ook ontrent twintig koopvaarders

1 zouden zyn

dèr
^jgelaaden

, derwaarts koers hadden geflelt. Menbefloot dan zon- ingeiooPcn.

iiszo
derwaarcs te zeilen , en zondt de Kapiteinen Jakob Korne- Oxfage-

°n Swart, Jakob Paauw, Kornelis Evcrtszoon de Jonge, Frans van fte't om di<die

Oggg* Ny-
ttbcM,Kn

-
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i667.Nydek, Jan Pieterszoon Vinkelbos en YdeHilkes Kolaart voor
:

at om

't Noorder gat van de Sorlingeste bezetten: en de Kapiteinen V aienc^

Jan Pauluszoon van Gelder en Klaas Anker naar 't Ooftergat ,
om

vluchten der Engclfchen te beletten. D'advysjachtcn van Jakob

terszoon Svvart, Adam van Brederode, Picter Nanning en Daniël

dieft hadden ordre door 't Zuidergat in te loopen , en door lein t^

nen te doen , of en hoe veel vyandtlyke fcheepen binnen de baay ^
gen: en den Schoutenbynacht van Meeuwen , de Haaze en vy

^
werdt gelaft zich op een der gemelde advysjachten te beg

eeveIV van
gelegentheit van de voorfchreeve baay zelfs te bezichtigen, e"

niet

rapport te doen. Hetvoorneemenwas , dat de L. Admiraal de Rw
_

d'overige fcheepen het Zuidergat zoude inzeilen, indien zich daar

^
i

^

Aug. ge Engelfchen onthielden. Maar 's anderendaaghs vernam nie
. j

c

d

B
c"cie

C

cnt

n
-
d'afgezondene Schoutenbynacht, die, vermits de ftilte, met floepenm^

hcifvafdc baay waaren geroeit , dat binnen de baay niet dan een oudt fcjnp ^
so!üD

dc

êi t
der fokkemaft °P 'tdroogh lagh onder een kafteel aan d'inkonift va

dSr
1

men' baay , en dat 'er aan de waterkant noch een batery was °PS
eVV? v̂el

iThcJchS-"
met eenign g€fcnut voorzien, doch dat men met meerder win

£eren ,

p

C

envondt. met eenige fcheepen kon binnen loopen , en tot zes of acht toe anKe^

genoeghzaam buiten fchoots van het kafteel en de batery. Men v

dan niet dienftig om dat oude fchip te doen binnen loopen :
maar ^

landt

V

e

an naa^e met zes °^ zevetl hoepen eenige fchaapen en ander vee s^^t

hTaic.

ge
cilandeken , dat alle d'inwoonders verlaaten hadden ,

vluchtend6
^

De vloot in 'tgrootfte eilandt daar het kafteel lagh. Daarna werdt goedtgevo

dee

e

k
ver" met(^e vloot, in drien verdeelt, bezuiden en beweften de Sorlinges ^

bezuiden en ke daagen te kruiflên : de L. Admiraal de Ruiter in 't midden ,
de •

beweftende m jraai Bankert in 't Zuiden, en de L. Admiraal Aylua in 't Noorden^.
fl

kmiïc
g
n.

Ste
den Heere dc Ruiter. Daarna heeft men met de vloot weer gek'

't Kanaal dwars van de hoek van Lefardt. Op een nader berichtva^
endertig Engelfche fcheepen , ontrent Doodemanshooft gezien ,

men de zelve tonderfcheppen : maar een zwaare ftorm , dievcof
\,

Staatfche fcheepen befchaadigde , belette dat voorneemen , en d

fchen , van alle kanten gewaarfchout , raakten in verfcheide havens 0

nen: eenige binnen Pleymuiden : eenige liepen naar Briftol :
aI!!L

c

J^t En-
P bergden zicn binnen Vaalmuiden , andere binnen de haven van Foy.

v
te

gei4e op werdt beflooten naar Foy te zeilen , om de fcheepen daar ingel°°Pl
o0

-

dclmen
vermeefteren. Den vyfentwintighften van Auguftus ontrent Foy en ^

vanFoy" demanshooft gekoomen , met buijigh weder en Noodtnöordtv^^
*5^« windt, laveerde men naa de wal en haven van Foy , en Het het ^

vallen ontrent een kanonfehoot van 'tgat. De Heer Ruart, ^c
|0 jia

ti

bSri »S
miraal ^e Ruiter > de Schoutbynacht van Nes , en de Kapitelen J

^efl

de haven
^a W7ir t

Befchry-

zE^cle- fort, of oude toorn, en aan d'andere zyde een batery met vy1 ^*^, <

gentheit.
cije 0p

'

t galjoot , toen 't voor de haven quam , hevig fchooten- ^fexs. als

haven zaagen ze meer dan twintig gelaadene fcheepen ,
z°0 fiaVen

groote fluiten ,
die ze Virginisvaarders hielden te zyn. Pe

flr
ekken^

van wederzyden en van achteren met hooge bergen bezet , Van

Noordtoofttenooften en Zuidtwefttenwefteneenkanonfcho
otl * \ ge-

de bergen aan de haven werdt ook met musketten of haaks i j^eg

melde galjoot fterk gefchooten , maar niemant gekwetft: doC ^en
\ve

fdt

eenige fchooten door 't zeil en 'ttouwerk. Naar overleg van zaa* ^
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geoordeelt, dat men met de Noordelyke en Noordtweflen windt, die 1667.
oen woey

,
en 'tongeftadig buijigh weder , de haven niet kon inzeilen

:

°* dat men
, daar binnen geraakt, niet weder daar uit zou konnen

£°omen zonder noodtzaakelyk aan laagerwal , en tegens de fteene
J'Ppen te vervallen: te meer, dewyl de haven geen halve musketfchoot
yat was, en dat men uit het kaartboek bemerkte, en daarna uiteeni-

ëe gevangenen verftondt, dat het diep van de haven zeer naau, en, in 't
^dden van de zelve loopende , licht gemift kon worden , en met laagh

de a
maar twaalf voeten diep was. Men kon dan niet raadtzaam vin-

n daar eenige oorlogfcheepen binnen te doen loopen , maar befloot
dre te Hellen om d'Engelfchen , in de haven leggende , met branders

g
n

*e taften. De L. Admiraal de Ruiter beval den Kapiteinen Nanning

,

rederode
, Anske Fokkes en Verboekelt , dat ze zich met hunne fre-

tten zouden pofteren dicht onder 't gemelde fort en de batery , en de zel-

ma^°
VCC ^ mooSe^ was befchieten ; en dat ondertuflchen de Kom-

ndeurs Koeftaart, Meerman en Molle met hunne branders onder dat
Heten zouden inloopen , om d'Engelfche Virginisvaarders te loefwaart
«boordt te leggen en te verbranden. De gemelde fregatten , onder zeil Men poogt

8*mde om naar de voorzeide poft te loopen
, bevonden dat de windt derstacn

teNoordelykentefchraal was, en dat men door de valwinden, die<fc haven

de gemelde bergen zoo uit als in fchooten
, die poft 'niet kon bc-J^T'

*euen. Brederode , Fokkes en Verboekelt vervielen zeer verre benee-
aen, en Kapitein Nanning raakte alleen ten deele voor 'tgat vandeha-
Vc*i : maar die van 't kafteel fchooren beide zyn ftengen aan ftukken

,

en eenige fchooten in zyn fchip. Hy fchoot ook geweldig op het fort
en de batery : tot dat men , ziende dat d'andre drie fregatten hem niet
konden te hulp koomen, hem beval met fchieten op te houden , en weer
af te koomen : want men wilde de branders niet onnuttelyk verliezen

'T we,k

«n fpillen
, die ongetwyffelt , indien men ze hadt afgezonden, binnentrad

^ haven aan laagerwal zouden hebben vervallen. Men vondt zich dan belct-

|

enoodtzaakt op beter windt te wachten : hoewel men oogenfchynlyk
zien dat men zich haaften moeftende fpoedt noodig was: dewyl

^ vyandt van tydt tot tydt met volk werdt gefterkt, en zonder ophou-
n arbeide om zich in ftaat van weerbieding te ftellen , enmecrgefchuts

^
n landt haalde en op voordeelige plaatzen ftelde. Ook werdt de haven

j|

et Verfcheide vaartuigen en met kabels, zooveel als moogelyk was , ge-
^°ten. Weshalven men honderdt dukatons beloofde voor 't bootsvolk die

f5
voorzeide touwen , als men zulks zou goedtvinden , zouden afkappen.

itip

S

5
n^eren^aaSns Devondt men , met een galjoot weer voor de haven koo-

nie
dat al d'Engelfche fcheepen dieper waaren ingekort, en dat men

^ ^
den Ki

eer ^an vy^van de zc^ve ^on zien
'
Dit ' en dat de windt uit den Noor- \IaII'.

dien
waaÜen »

bevvoogh den Heer Ruart en den L. Admiraal de Ruiter
0
D

t^ter

Zejje

t0elegh te laaten vaaren, en wederom naar den hoek van Lefart te van hunne

eefii

n
» en daar ontrent met de vloot, in drie esquadres verdeelt, nocn jj|°°

8,

bc

inir^ daagen te kruinen. Den leften dagh van Auguftus ontflng de L. Ad- ricKaQ%
Van l

de kuiter , zeilende drie mylen dwars van Montsbay, door een brief

Vreej
Ul

j
ne Hoog. Moog. zeekere tyding , dat de ratificatien der geflootene ™rV<W

uitae

e
.^
n vierentwintighften van Auguftus te Breda wederzydts waaren tificaticn

di
ght

W
' en de vreede aldaar ten zeiven daagegepubliceertofafgekun-^J^6 '

Vreej
: en dat dienvolgens , naar den inhoudt van het zevende artykel der tydcn naa

Op
no

e
' a"e aftien van vyandtfchap in 't Kanaal en de Noordtzee zouden ^^de

uden naa den vyfden der maandt September; en van 't opgaan van modi qP-

Gggg 3
J

tKa- h0ttd-
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1 667. 't Kanaal tot de kaap van Sint Vincent naadenvyfden O&ober; en van

de zelve Kaap af tot de Linie toe naa den tweeden November nieuwe

ftyl ; en aan d andre zyde van de Linie , en voorts door de geheele we-

relt, naa den vierentwintighften April des jaars mdclxviii. DeL. A -

miraal de Ruiter werdt belaft zich daarna te fchikken , en met zyn on-

derhebbende esquadres zich in en buiten 't Kanaal noch eenigen tyd ,

af en aan kruiflènde
,
t'onthouden, tot naader ordre. Dit werdt noo

1

ig

geoordeelt , zoo tot befcherming van de uit- en inkoomende koopvaar y-

ïcheepen deezer Landen , die aldaar noch zes weeken lang in &ev

ajs
zouden zyn van door d'Engelfchen vyandtlyk aangetaft te worden,

tot andere voorvallende dienften in zee. Dus liep d'oorlogh ten ein

door een eerlyke en glorieuze vreede , gelyk uit d'artykelen der ze »

in andre Hiftorien te leezen, voor al de werelt bleek: naa dat de ylo^

van den Staat de Koningklyke fcheepen by Chattam hadt verbranat
0

genoomen ; de meefte zoomer meefter ter zee was geweeft ;
de *ul ^

van Engelandt , zonder tegenftandt , in geduurige alarm en vrees hadt g^-

braght; en de Riviere van Londen meer dan twee maanden bezeten
^

flooten gehouden : die nu eerft naar d'uitwiflêling der ratificatien

,

't vertrek van den L. Admiraal van Nes, van de Heeren Staarenop
0

i&tft-
.

booden, weer werdt open geftelt. Daarna werdt by den Heer Rua
'

byln den L. Admiraal de Ruiter en zyn Krygsraadt verftaan ,
dewylde"1^

Ruart.de van 's Landts fcheepen niet langer dan tot den tienden of tWa
,

fl
,

zyn^rygs- van September van bier en water voorzien waaren , en dat licht z°u
K

rui
.

raadege- nen gebeuren dat in dat faizoen van 'tjaar de Weftelyke winden eenge

aanbande men tydt zouden blyven waaijen, waar door het bier en water, by 's ^atl

e,

ketviaaa- vloot verwacht wordende , noch een langen tydt zoude konnen ofg
f

'sTandu houden, en de vloot in d'uiterfte noodt gebraght worden , dat men^
vloot. halven genoodtzaakt was met kleen zeil het Kanaal op te loopen

'

jer
.

het gemelde bier en water , mitsgaders de refteerende victualie ,

°n
'

j

weegen t'ontmoeten , of ontrent de Hoofden en in 't naau af te W*c

en, de zelve bekoomen hebbende , het Kanaal weer af teloopen, otïï
0.

gezetenen van den Staat aldaar te befchermen
, en den Vyandt alle ®°

a
gelyke afbreuk te doen , ter tydt en wyle toe dat de vyandtfchaPP

e

ft

Pfy
e

Zvan
wed^zydts zouden ophouden Ter zeiver tydt quam deKapitein

1

Brcftafgc- van Gelder
,
den L. Admiraal de Ruiters fchoonbroeder met tweeWx

donder' f
n
fht

,

ryke PrYzen »
die liy van Brefthadt afgehaakt onder

devjagge. nY braght een brief van den Hartogh van Beaufort , met twee P/P,

wyn, vier koeijen en eenige andre ververfching aan den L. A^^en
Brieven en ook een brief aan den Heere Ruart. In zyn fbhryven , den tvvaa

n

Hartogh van Julius geteekent
, gaf hy te kennen , dat hy met geen kk«*.

of
! 0et

van Beau- duldighett op d'ordre van zynen Koning hadt gewacht , om &c

p

A&
Ru

r

i tS
n

en

C zyne vloote by de zeemaght van den Staat te moogen voegen. /n^ef,
aan den den brief ftondt in 't naafchrift , dat hy , naa Vfchryven van *ten *

en
Ruart. ordre van den Koning hadt bekoomen , om ten eerften fzeil te

/ffjy ter

zich by de vloot van de Heeren Staaten te voegen > maar »a

(

ft
$yn

zeiver tydt verftondt t dat de Heer Coventry nu al te Breda aj/e

te rugh gekeert met de ratificatie van den Koning zyn &eeJ L ^chi»
d'artykelen van het traflaat der vreede , door welke tydin& ™,

geen ftaat zaj) om d'ordre van zyne Majefteit te konnen ^ ' >tmef

De vloot
3

1 welk hem zeer leedt was. Uit dit fchryven kan men zien n°
jt ,

werdtge- J„ i? /*_!__ 1...! Ai* mr\ Ai\rwi\„ r 1. 1- «K/Miden W IC

Prov!ar deFranfchehulpe, die zoo dikwils belooft , en altydt opgehouden Q?

afliep. Den achtften van September is de Kommandeur Wynoer& de
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«nooghte van Bevefier met drie victualie fluiten , door de Heeren t667.

^committeerde Raaden afgefcheept
, by 's Landts vloot 's morgens aan-

gekoomen
,
en ontrent den middagh quaamen noch zes fluiten , met bier

*n water, en andere victualie, van Amfterdam afgezonden. Hier door
erden de meefte Hollandtfche fcheepen genoegzaam voorzien , en ook
ei"gh bier en water aan de Zeeuwfche en Vriefche fcheepen overge-
aan. Ten zeiven daage vertrok den Heer Ruart de Wit

,
op het fchip Dc- Den Ruart

venter, gevoert van den L. Kornel Palm , naar 'tvaderlandt, 't geen hem SJT"
Heeren Staaten

, by hunne Hoog. Moog. refolutie van den vyfen vader-

^wintighften Auguftus , was toegeftaan. Doch voor zyn vertrek werdt
,andc -

^^
n Krygsraaclt van de vloot goedtgevonden , den gemelden Heere

e Wit voor de goede dienflen, geduurende deeze zeetoght op 's Landts
oot gedaan, te bedanken. Ook voeren daarna de L. Admiraalen de

^

Ulter en Bankert des avondts aan 't boordt van Palm , daar zy noch
aarder affcheidt van den Heer de Wit naamen , en den zeiven noch-
aals voor zyne goede dienften ernftelyk bedankten , met aanbieding
an hunnen dienft en betuiging van genegentheit. Met wat betuiging

.^genoegen hem de Heeren Staaten Generaal , de Staaten van Hol-
andt

, en de Magiftraat van Dordrecht , wegens zyne dienften , bedank-

en en vereerden, kan men in andere Hiftorien leezen. Den elfden
3*JjJ*£eptember

,
op een Sondaeh , werdt op alle de fcheepen van 's Landts ^^4.

vl°ot, toen zeilende tuiTchen Poortlandt enOrnay in 't Kanaal ,
GodtP-^j^

pdankt over de Verkreegene vreede , en teekens van vreughde, met het Va"j™
'°sbranden van 't gefchut en anderszins

,
getoont , 'r geen 's Woensdaaghs R#*rt.

fe vooren, den elfden der maandt, in alle de fteeden en landen der ver-^*
k

' 18,

cenighde Nederlanden was gedaan. De L. Admiraal de Ruiter hadt nu gingen*
8"

de noodige ordres en rendevoufen aan alle d'Officieren en Kapiteinen SJn

h

c

d

n
c"

Uitgegeeven , cn hun daar in voor diflridl aangeweezen de Noorder breedt- ovV de"

te van 49 graaden en 1 o of 20 minuten , wat Zuidelyker of Noordelyker
,

?

S aiitet
°ntrent twintig mylen buiten 't landt, om aldaar, af en aan kruiflende, ftdtordrc
*Ich t'onthouden tot den zetten Oóbber , en daarna de {tevens naar 't va-

kruiïfen derenandt te wenden , ten waare dat 'er ondertuffchen naarder ordre van viooteT

"

unne Hoog. Moog. wierde gezonden. Ook ontfing de L. Admiraal

j^
arna naarder laft: te weeten, dat de grootfte fcheepen zouden zee
uden en op haar poft blyven tot den laatften Oótober , en de mindere

^den laatften November. Sedert hadt de vloot meeftaltydts ongeftaa-

^ 8 Weder en harde winden , waar door zomwyle etlyke fcheepen af-

bad
a^en

'
Midlertydt De(

l
uam men tyding , dat ontrent honderdt Bar- T?clez °P

g
?°svaarders , met negen of tien Konings fcheepen , alledaagen in En- BarbSi?*

L verwacht wierden , daar men toen vlytigh op paftte , verhoo- orders,

ten >
^e 2e*ve noc^ voor ^en ty£^tvan 1 ophouden der vyandtfehap bui-

1
*
Sept%

de
banaal aan te treffen : en was men zoo ver gekoomen dat men

^efH
inges ontrent 2 f mylen van zich hadt leggen, doch door de ftyve

t
ktyke winden, en harde ftormen , raakte de vloot weer in 't Kanaal,

al 1

V
j* 2ulks was men niet in ftaat om vyandtfehap te moogen pleegen , i6SePt.

gaf
men d'Engclfche fcheepen bejegent. De L. Admiraal de Ruiter

h^Jg, c

djt
1

°en laft
, dat , ingevalle zy eenigc Engelfche Konings fcheepen in ontrent het

vl
J^iflcn, of indet'huisreize, moghtcn ontmoeten ,

zy in tydts hunne ggJ^J^
dev?

en 2°uden inneemen, de marszeilen eenigc voeten neerzetten
,
en gCvaiievan

luere
mpels laaten waaiJen, en d'Engelfchen met eenige eerfchooten fa-j^oe-

dcldJ
1

* alvoorens dat zouden fcliieten: op dat ze, als men zoo han- gclfche K£
c

» geen reden zouden hebben om te mecnen dat ze de Hollanders ™gsfchec-

daar
pcn -
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1667. daar toe hadden gedwongen.. Dit gefchiedde ten opzichte dat hunne

Hoog. Moog. federt de gefloote vreede noch geen laft hadden gezonden

hoedaanig zich 's Landts oorlogfcheepen daar ontrent voortaan zouden

hebben te draagen. Doch op dat {tuk was in het traclaat van vreede

geen verandering gemaakt, maar alles gelaaten op den ouden voet. £>e-

halven dat de vloot met daagelykfche ftormen , die in dit herftsfaizoen

?dc
e

vio

b

ot

ik
8eCK,ur,g r°cnaamcn , hadt te worftelen , begoft ook de fcheurbuik ge-

111 cvoot
- weldig onder 't volk in zwang te gaan , waar door veele in hunne

kooijen

bleeven leggen, en eenige overleeden. Dit gebrek nam van dag» rot

dagh toe. Ook vonden zich verfcheide fcheepen in 't kort verlegen

om water: dewyl 'er veel water en bief was verdorven. Dit alles per-

loaeb. fte den L. Admiraal weer naar de Hoofden in de Noordtzee te keeren,

het vaderlandt te naderen, den Heeren Staaten van d'ongelegentnert

der vloote te verwittigen , en naader ordre af te wachten : daar den ne-

Storm, genden en tienden van Oclober een hevige ftorm op volgde , die defcIiec
~

pen zeer verftrooide : zoo dat weer en windt, zoo wel als de vreede.
dc

Bankert vloot fcheen t/huis te roepen. De L. Admiraal Bankert en de ZeeuW"

ym^L fchc fcheepen waaren ten einde van viftualie en water, zoo dat hj zlCl

noHob. genoodtzaakt vondt naar Vlifïingen te zeilen : dewyl d'andre fcheepe

niet over hadden om hem by te zetten , en , indien ze iet hadden , ty^.

Edykf'
0,11 ' c harde weêr niet kon overneemen. Ook werden etlyke andere

fcheepen pen door fchaade of gebrek naar Texel en de Maaze opgezonden. k°r

o^Jon
d daarna ' den veertienden Oftober, ontfing de L. Admiraal dc Ruiter^

den. brief van hunne Hoog. Moog. en der zclver refolutie ,
genoornen

d

noaob. zeften Oclober , raakende 't invallen der vloote , die van deezen
in

*

houdt was

:

Extraft uit hetRegifter der refolu tien van de Hoog. Moog. Heel

Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Jovis den 6 Oëïober 1667.

deVScn Is geh<>ort het rapport van de Heeren Huigens, en de andere hf[s
Staaten Ge- Hoog. Moog. Gedeputeerden tot de zaaken van de zee achterst •

SSfït
d6r *f/f

rflfe

f

Vm de% V>fden dezes
, gevifieert ende

vaiien van *eert hebbende de twee miffiven van den L. Admiraalde Ruiter , K
•sLandts gefchreeven in tfchif de zeven Provinciën

, d'eerfte , hebbende-GW^C
Noordttenoojfen vyfmylen van haar

, den achtentwintighfien Se}t^\
leftleden ,

en d'andere, zetlende in de Noordtzee , den derden dezes

,

by de eerfte mijjive gevoeght een notitie , waar uit te zien is ^ L.
veele dagen zyne onderhebbende fcheepen noch van water voorZ^1 ®

^
ren den zestienden September voornoemt ; waar opgedelibereert ,

o0*%

let zyhde dat het faizoen des jaars albereits verre verloof ^
en dat 's Landts fcheepen

, langer in zee blyvende , door fretje»
winden veele rampen fubjetf zouden konnen weezen , isgo^t ^al
ende verftaan, dat aan den gemelten L. Admiraal gerefir'^

ee
l

J}
on-

werden, dat hy alle de fcheepen van oorloge, zich tegenv)0f
At»

nL\eT
'

der zyne vlagge bevindende
, zoo groote als mindere ,

*0**er 1 &l>
fcheit, zal hebben te zenden naa de refpetfive diftriclen d^r

r-.^en
ve uitgevaren zyn ,

omme aldaar tegens het aanftaande winW\% {m
ofgeleght te werden, : Wyders ü verftaan , dat aan de CornfM^Ja
Quacq endeKnyfgefchreeven zal werden , dat zy luiden re/f*»'^
alle de galjoots ende advysbarken

,

'm dienft van den Staat^n
. Q0Ca

len hebben af te danken > des dat den voornoemden Commijfarti'et> y
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noch voor deeze reize twee galjoots aanhoude , om dejegenwoordige de- 1667.
Pjches aan den meergemelten L. Admiraal de Ruiter

, mitsgaders de
duphcate van dien, af te zenden : gelyk ook aan den zeiven Commifa-
rü §uacq gefchreeven zal werden , dat hy de zeven viclualiefcheepen

andere, inhaare Hoog. Moog. refolutie van gijleren vermeit, zal
hebben in te houden, ende naa haare refpettive dtftriften op te zenden ,

cas dat de zelve noch niet uitgeloopen zouden moogen zyn : zullende
*e

J
van ook extract gezonden werden aan de refpeclive KoUegien ter

Adrnjraaliteit
, om te ftrekken tot der zeiver narichtinge , ende wyders

te dienen zulks en daar 't behoort.

P. MEJONTSMA. Vt.

Accordeert met het voorfchreeve regifter.

N. RUYSCH.
Daar op gaf de L. Admiraal de Ruiter terftondt ordre , dat alled'oor-

°gnfcheepen hun koers naar de zeegaaten daar ze t'huis hoorden zou-
öen ftellen, en aldaar invallen. Dit werdt terftondt achtervolght ,

enhy
*etfquam met zyn fchip , nevens de fcheepen van den Schoutbynacht De Ruiter

J ai* van Nes , en zyn fchoonbroeder Kapitein Evert van Gelder , den n°™GoT-

tyfenden van O&ober behouden binnen Goerede, en voor Hellevoet- rede.
"
u*s

, Godt dankende voor zyn genade. Hy vertrok toen terftondt ?oiTki
P'

J
aar den Haage , daar hy ter vergaaderinge van hunne Hoog. Moog. vergadering

den zeventienden fommier rapport deede van zyne verrichting en weder- u*0
**IC

yaaren: waar op den L. Admiraal door den Heere Gokkinga , tervergaa- Moog.

Geringe voorzittende, werdt aangezeit: dat haare Hoog. Moog. hetgoedt
f
,

w
]

°rdtbt-

kleidt, dewakkerheit en kloekmoedigheit die hy gedimrende dejonghfte

txpeditie ter zee hadt gebruikt en betoont, aangenaamwas , en zich de
zelve wel lieten gevallen. Van deeze bedanking , die in het regifter

v*n de refolutien der Heeren Staaten ftaat te boek geftelt , werdt hem
^°Py gegeeven ,

by den Prefident H. Gokkinga en den Commies
J'Spronflen

, in 'talzyn van den Griffier , onderteekent. Dus quam
?toe Zeehek de Ruiter weer t'huis met een dubble heldenkroon , met
öen laurier der overwinning , en met den olyf der bevochte vreede. Hy Ontfiogc

^tfing nu den gouden kop, boven gemeldt, hem door de Heeren Staa- kopfhem"
en van Hollandt vereert. Rondtsom deezen kop, waardig ontrent van-de Hee-

lden aan goudt ,
zagh men het inneemen van de fterkte Charneflè

, vanHcXnd
Cn

't verbranden en veroveren der Koningklyke oorlogfcheepen by Chat- vereert, die

met verwen ge'émailleert. De voet was met loofwerk van bloemen twdt!
evcn

j^tciert. Boven op het dekfel ftondt de roode Leeuw , verbeeldende

,

let
^apen van Hollandt. Binnen in het dekfel las men de volgende

Extract compendieus, den % July 1667.

^geproponeerde van de Heeren Gecommitteerde Raaden ü by de

^aten goedtgevonden , dat aan den L- Admiraalde Ruiter ,
'sLandts

fam
als Generaal gecommandeert hebbende , over en ter zaakevan het

€

®eWexploitf
, den 21, %% en 23 Juny 1667. op de Rivieren van Londen

k0p
an Rochefter in 'twerk geftelt , hem vereert zal worden een goude

«enk
daar

°?
'

tvoorfebreefVe exploicJ uitgebeelt zy, en dat tot een ge-

keken in zyne familie en voor depofteriteit.

Accordeert in fubftantie met de refolutie van de Staaten.

HERBERT VAN BE A UMONT.
Boek. Hhhh Dec-
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166 7. Deeze gift was wel kleen ten aanzien van 's mans verdienften ,

die

met geen goudt konden opgewoogen worden : maar d'eere ,
die het ge-

fchenk verzelde, vermeerderde de waardy. Zoo plaghten weleer d oude

Romainen hunne helden met geringe kranflèn van laurier, ofeikloo*,

te beloonen: en al 'tloon beftondt in den lof der dapperheit, die door

wDgva?" de gift werdt beteekent en ten toon geftelt. Te dcezer tydt werdt t'Am-

ccn gedenk, fterdam ook een gedenkpenning geflaagen , ter gedachtenis van delelte

deéwTfydt overwinning , en de vreede daar op gevolght. Aan d'eene zyde "on
,

geflaagen. een vrouwen beeldt als Pallas , met een heimop 't hooft, hebbende ino

flinker handt een fpeer , het teeken der dapperheit , daar de zeven py-

len , het blazoen van den Staat , aan waaren gebonden : in de llinJcer

handt hielde ze een fepter daar een oog boven op ftondt ,
beteekenende

het voorzichtig beleit. Aan haar rechter zyde lagh een lam ,
aan

flinker een leeuw, en met haar flinker voetvertradtze de Tweedragnr»

of de Nydt. In 'tverfchiet zagh men de ftadt Rochefter, en 'tbrandcn

der fcheepen by Chattam. Indelocht las men deeze woorden, M 1 -
1

1

ET FORTIS, dat is : zachtmoedigh en dapper. En onder aan,

PROCUL. HINC. MALA. BESTIA. REGNIS. xxjufl.^
dat is ,

Laat dat booze beeft van de regeeringen verre af zyft- A
a

d'andre zyde ftondt een vrouw , beteekenende d'eendraght of vrefr'
draagende in de flinker arm en handt eenhoorn vanovervloedtenM

e *

kuurs ftaf: in haar rechter handt hieldtze eenzwaardt, dat in de

de ftak, met een laurierkrans aan 'tpunt. Om hoogh in de lucht
aa

haar rechter zyde hing het wapen van Grootbritanje , aan de flinker*
1

wapen der Staaten Generaal, de leeuw met zeven pylen. Met haar re<^*

ter voet tradt ze op een ftokbeurs, daar een kroon bezyden lagh» \
haar flinker voet op een helm en deegen. In 't verfchiet zagh men

haaringbuizen in zee veiligh vaaren. In de locht ftonden deeze

den,IRATO BELLUM PLACATO NUMINE PAX
'Tis krygh is Godt verftoort , 't is vreê is hy verzoent. Onder
ten van 't vrouwen beeldt ftonden deeze letteren, REDIIT ^

ltCORDiA mater BRED£, 31 Jul. i667 . <De vreede^ l
te Breda weergeflooten, den 31 Jul.i667. By deeze lefte letteren^
men twapen van Breda, daar de vreede was geflooten Rondts<£
randt van den penning werden deeze woorden eeleezen NUMl^HcPOSTERITATiWrüM BELGA^iASsOQ^f
RECONCILIATIS. CUM PRIVIL: ORDINUM
LA N D

:
ET W E S T F : Dat is , Tenning

, die den nakoomeH
en *

toegeeigent toen de vreede tujfchen Nederlandt en Engelandt K
maakt, met privilegie van de Staaten van Hollandt en lVeft^

ielm̂
Dees gedenkpenning werdt hier befchreeven , om dat ze federt

ccn v

de reedenen en dekmantels moeft zyn van den Engclfchen oorlog11
» «

c

ons in den jaare zeftienhonderdt tweeëntzeventig overviel. °ok Tvan
daarna, om dien fteen des aanftoots wegh te neemen, de ^^„ie-
dien penning door ordre der hooge Overheit ingetrokken ,

eil

JnOÏ de
tight. Men betaalde den Stempelfnyder, ChriftofFel Adolphs ,

*°^
fchaade die hy daar byleedt, defommevanduizendtducatofl*

v
c\e.

ren Burgermeefteren en Regeerders der ftadtAmfterdamlietf'

'

c
>g

gentheit van de vreede ,
met Engelandt geflooten , ook een gcdenKP^ ^

laan of fchroeven, op welker eene zyde in de voorgrondt de Lce
Vijjet

Hollandt lai

zagh men
igh, met gefchut en wapenen onder zynepooten.
de zee met een oorlogsvloot, endaar boven dit tydtcua» ^ c

\
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'IC pInes nostros, Leges tVtaMVr et VnDas.
2 °o hoeDt De LeeVV zIIn reCht, en

GRENSEN.
Aand'andere zyde zagh men 'twapen van Amfterdam, en daar on-

der deezc woorden

:

DEO. AUSPICE.
ASSERTIS.

NON. MINORE. ANIMO.
CLU AM. SUCCESSU.

AVITIS. PATRIO. LEGIBUS.
ADVERSVS. TRES. POT E NTISSIMOS.

HISPANIARUM. REGES.
CO ACTIS. DEINDE. SEMEL. ITERUMQUE.

CONTRA. VICINOS. BRITANNOS.
ARMA. SUMERE. BATAVIS.

POST. PACEM. EGREGIA. VIRTUTE.
BELLO. PARTAM.

ATQUE. REDUCTA. GENERIS.
HUMANI. COMMERCIA.

CONSULES. SENATUSQUE.
AMSTELODAMEN SIS.
MONUMENTUM. HOC.

Clo. 10. C. LXVII.

F. C.
Naa dat de Hollanders , onder Godts zeegen , metgeen minder kloek-

Koedigheit dan geluk , d'aaloude vaderlyke wetten tegens drie zeermach-

tige Koningen van Spanje hadden bevejlight , en daarna, eens en ander-

mafilgenoodtzaakt de wapenen tegens de naabimrige Engelfchen aan
te neemen , de vreede met groote dapperheit door den oorlogh hadden

Verkreegen , en den vryen zeehandel door de geheele werelt herflelt ,

hebben de Heeren Burgermeejleren en Raadt van Amflerdam dit ge-

deukteeken in denjaare 1667. doen ftellen.

Ontrent den zeiven tydt zagh men verfcheide fchriften ,
gedichten en Schriften

°pfchriften
, ter eeren van den Staat cn de Zeehelden , ook van den Heere wfzaa-

^uart, alsgeweezene Volmaghtigde hunner Hoog. Moog. in verfcheide kevandc

^alen, over de gefloote vreede , te voorfchyn kaomen: onder anderen , f^°"ic
..

ueVreepylaarder vrye Nederlanden , door den uitneemenden Hollandt- gegecvcn.

^cn Dichter Jooft van den Vondel: en Belloneaan baitdt, door Johannes jjr

recpy"

Antonides gedicht: T>e vreede en vryheit , door een Heer van grooten ^eiione

|5
c ft en geleerdtheit, die zyn naam uitdrukte met de letteren van A.P.R.B. aa

yr

b

^f;n

^
°k noch etlyke andere gedichten , door de Heeren Pieter de Groot , Yryhdt.

c c"

i^s Turcq, Jakob Wefterbaan, Heer van Brandtwyk , Volkert van

3e
,

rWyk , en andere , ten deele in 't Latyn , en ten deele in 't Hollandtfch

|
efc

hreèven. Ook gaf korts daarna de geleerde Jacobus Lydrus ,
Predi-

kte Dordrecht , zyn Belgium gloriofiim , dat is,
'

't Verheer'ly'kt of Bdgium

*hooght Nederlandt , eerft in 't Latyn, en daarna in 't Nederduitfch, aan SIorioI*n-

W^gh' in 't welk de geringe opkomft, fchielyke voortgangk ,
en heer-

û
e wasdom van den Nedcrlandtfchen Staat, de gelukkige uitkom ft der

c
pvoerde oorlogen, te lande en ter zee, ook de lede overwinning by
lattam

, en de vreede daar op gevolght , naar waarheit werdt voor

.°gen geftelt: niet zonder de Nederlandtfche Helden, en Admiraalen

,

/z°nderheit de Ruiter, ook de twee Heeren de Wit, daar in tegeden-

• % en hunnen lof op te haaien: met verdere aanwyzing van den ge-

> *togcn (laat daar zich 'tvaderlandt toen in vondt; en, ten befluite,

^andts ingezetenen vermaanende de deughden , daar de Republyk zoo

Hhhh % groot



6iz HET LEVEN VAN DEN
i66j. groot en maghtigh door was geworden , voortaan te voeden en te koe-

fteren : den waaren godtsdienft te bewaaren, de verkreegene vryheit te

handthaven , d'eendraght t'onderhouden , en in vreede altydts op hun-

ne hoede te zyn en te waaken. Daarenboven werdt ook het Vtrbaal

of d'aanteekening van 't gebefoïgneerde, of de verrichting des Heeren

Kornelis de Wit
, Gevolmaghtigde op 's Landts vloot in den jaa-

re mdclxvii, met al de refolutien en brieven , ter zaake dienende ,

door

den druk gemeen gemaakt : ook met noch een byvoeghzel ^er
.

tynfche en Nederduitfche gedichten en gedenkfchriften ,
op d'overwin-

ning by Chattam , en de vreede daar op gevolght
,
gefchreeven ,

ten dee

hier boven gemcldt, en ten deele op nieu gedrukt. Door dit alles ver-

hief men dat groote werk ten top der glory, maar 't gafook ftof tot at-

Gevoigh gunfl en opfpraak. Deeze bevochte, en van zommigen benyde vree-

van de vree-
jiac|t nu ^en vrven $taat in 2ynen voorigen Iuifter ten vollen her-

ftelt , en 's Landts wettige regeering en vryheit beveftight en verzeekert,

van binnen en van buiten. Op deeze vreede volgde eerlang het invoe-

JST
igh rcn en Dezwceren van het perpetueel Edict en eeuwighduurende

weU

dus luidt den tytel, tot voorjtandt van de vryheit, mitsgaders tot con'

fervatie van de eenigheh en van de gemeene rufte van den L^e van

imlm*i Hollandt enWeflvrieflandt : welkEdift den vyfden van Auguftusal
was

xlvii boek. vaftgeftelt , doch eerft in December werdt doorgedreeven , en daarna

/>.i68. ie9 . m trein gebraght. Dit ftrekte tot mortificatie en vernietiging van/?

Stadthouderfchap , en om alle de Regenten en Magiftraaten te

1668. den aan de forme van regeering die toen plaats hadde. Ook volg^e °P

nfJtEn'e-
^eeze vreec*e in 't volgende jaar een nader verbondt met Engelandt» °P

landcode den voorflagh en 'taandryven van den Ridder Temple ,
Ambaffa^

ïTanSttr-
van 2vn MaJefteit van Grootbritanje in den Haage: 'twelk ftrekte

0*

fchcnEnge- den Koning van Vrankryk zyne wapenen in de Spaanfche Nederland

te doen nederleggen. In welk travaat, dat den drieëntwintighften

swccdcn. Januarius eerft tulTchen den Koning van Grootbritanje en den Staa*?

in'tÏÏSTj
vereenighde Nederlanden werdt geflooren , ook de Koning van 7rfcC

Ze™-,,%L werdc ingelaaten , daar de naam van de Triple alliantie oïhet ^Dr't^y

41°:™* f^^J^l^^' De Heeren Staaten, wel voorziende dat dtf

Wikkefort

enfin Am

av. 1 i,

p. 4^o.

verbintenifle Vrankryk zou konnen verbitteren
, en quaade gevolgd

naar zich fleepen, begeerden ter zeiver tydt , tot hunner verzeeker*
zich naamver met Engelandt te vereenigen, en flooten ten zeiven &g
ge met den RidderTemple noch een defenfive alliantie , ofverbintenis

'

tot onderlinge befcherminge. Welke twee traftaaten, van zoo gr°°te

f
taffadeur. gewichte

,
op een ongewoone vvyze, met het hooghfle geheim,

ltl v^

daagen tydts, door den vlyt van den zeiven Temple , en den voorna^
ften Bewintsman van den Staat, den Raadtpenfionaris de Wit,

vvert»

ontworpen, opgeftelt en geteekent. Daar op volghde den zeventien^

van Februanus noch het fluiten van een traftaat van commercie en

llnZl rine t >
va,\

den £°°phandel en zeeiaaken. Door de gemeldeWe
gemelde ?riP

a„
liantie

,
en d'ernftige bemiddeling daar op gevolght fwerdt de K°ning

V

en
Ak«; Vrankryk in den loop zyner overwinningen tegens Spanje g^f'^n

May. eindelyk te vveegh gebraght, dat de vreede tuttellen de tvvee ^ .

m*mm tot Aken werdt geflooten. Hier door heeft men het Snaanfche ^, Ae

p. 479.441.
' Vreede van

in 't xl
~ tot Aken werdt geflooten. Hier door heeft men het Spaanfche

Ne

.714- ]andt geredt; op dat het een middelmuur bleeve , om de veree"
£efl.

Nederlanden tegens de Franfche nabuurfchap en maght te ^ctzCC
] oVct

Want men hadt d'onheilen , die daar uit te vreezen ftonden , ^ ^
lang in 'toogh gehadt ; niet alleen ontrent het fluiten der vreede
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gwaje maar vroeger. 'T is aanmerkelyk dat de vermaarde Hugo de t66%.

S V fant Van
J
de Koninginne en Kroon van Sweeden , die Fcnix

"jLgf
,

S

rthcit
'
inden

Jaafe mdcxxxix, in zeekeren brief, dien ik ae-
^enhebbe, van den tegenwoordigen Koning Lodewyk den XIV , toen
en Dolphyn genoemt, en noch in de wiegh leggende, fchreef, T>el-

ceZTr
n Zyne woorden

' nutrices non lajjat tantum fed & la-
at- Laveant -uictmjibi a tam matura rafaeïtate. Dat is, T>eT>ol-

zid
V
Jrmoett z-?n ^fler niet alleen, maar hy fiheurt ze ook. Laat

o de naagebuuren hoeden voor zulk een vroegrype roofgierïgheït. Zich
gens dat naabuurfchap in verzekering geftelt te hebben door een naau
roondt met Engelandt, en de Triple alliantie , het gevolgh der ver-

al]

g
A

VrcC
'
maakte den Nederlandtfchen Staat nu ontzaghlyk by

e de gekroonde Hoofden en Moogentheden der geheele Chriften-

a
.

Daar noch by quam , 't geen de Nederlandtfche Republyke meer TV%eforf

koft

l

\

n
u

g '
^at men naa 'c eindigen van dceze en andere zwaare en hv-

telyke oorlogen
, federt de Spaanfche vreede gevoert

, ( eerft tegens

Va rf
Cn °nder Kromwel

'
daarna in 't Noorden tot befcherming

an Denemarken
, en nu laatft tegens den Koning van Engelandt en

j

en Biffchop van Munfter) nu bevondt, dat de Provincie van Hol-
aijdt, die in de laften meeft hadt te draagen, ontrent twee millioenen
groens

, of twintig tonnen goudts , van haare fchulden , ofgelden , eer-
ydts op rente genoomen , hadt afgeleit : en dat men geduurende dien
tydt een merkelyk getal oorlogfcheepen , en daar onder etlyke van de
grootfte foorte , ontrent 160 voeten lang, en 41 voeten wyt

, hadt aan-
geboudt , en dat men etlyke duizenden {tukken metaal gefchuts , heele
en halve kartouwen

, ook van kleender foorte , hadt laaten gieten : en
|ich daat door te meer ontfaghlyk gemaakt by allerley vyanden. Hier
pp volgde zoo groote voorfpoet in de zeevaart en neering van 'sLandts
ingezetenen

, dat men in veele jaaren geen gelukkiger tyden hadt be-
eett. Doch 't en leedt geen vier jaaren of de dingen naamen een keer , en
etradtvan 't geluk en ongeluk draaide naar onzen ondergang, enmaak-

fcU,
t0t een lecrzaam voorbeelt van de wifTelvalligheitder men-

*lykc zaaken gelyk te zyner tydt ftaat te melden. Dees korte uit-
iciingdiene alleenlyk om 't beloop en de verandering der tyden en zaa-
kortelyk aan te roeren.

J

Ver]

C

f-
Admiraal de Ruiter, vviens gefchiedeniflen nu verder ftaan te ©c Ruiter

aan a
n

'
nieldt zicn nu c

'Amfterdam in zyn huis, op 't Waals eilandt
,

onth
?
ut

den oever van 'tY, daarhy den tydt van drie jaaren ruftte van al dea^mT'
tena

yl<LC zeetocnten
'
die llY dertien of veertien jaaren naa clkanderen

,

Hier
an 'tvaderlandt > gelukkelyken met eere hadt uitgevoert.

des \^a
X^1 ^ van d

'

ingezetenen aanfchöut en aangemerkt als de vuift

^inn
dts ' daar ^odt den Staat door hadt gezegent, en met over-

naa
ln
§ en vreede gekroont. By duitheemfchen was de glory van zyn

niaa ?^°.gr°ot geworden, dat tebevraagen ftaat, of in luifter van ver-

ge^
tneit en deught ooit man van zyn' foorte ter werelt zoo hoogh

Haacj;

e
^e
r
n 2y- Groote Koningen , Vorften en allerley trefFelyke perfoo-

l
°ght

n
1

raaken ion?èlyk vanzynbeleidt en dapperheit , in zoo veel zee-

We 1

bet0°nt. Maar dees groote man bleef by zich zeiven kleen , en Zyn nc-

tig °°§h hy van anderen verheven wierdt, hy hieldt zich even nede- dt

^
hej;<;n

miraa , r 8 Cn burgerlyk - Al was hy nu tot de waardigheit van L. Ad- g

&Qotl^eneraal van Hollandt en Weftvrieflandt opgeklommen , en van
e koningen verheven tot den Adelyken en Ridderlyken ftaat , men

Hhhh 3 zagh
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1668. zagh echter in hem geen teeken van grootsheit , noch verandering 10 aan-

fchyn of gelaat, en hy bejegende elk met de zelve minzaamheit env
Q̂^

waarighcit, als hy deede toen hy noch Schipper of Stuurman was. 0
^

zagh men de zelve nedrigheit en zeedigheit ontrent zyn gewaadt,
^

volg en huis. Dit fchryvende kan ik hier niet naalaaten te vernaa
,

Ygcen de Ridder Willem Tempte, te deezer fydt Ambafladeut van^
Koning van Grootbritanje in 's Gravenhagc ,

desaangaande in zyne <

merkingen over de vcreenigde Nederlanden betuight. Spreekende m

Treffeiyk fchrift van 'tgeen den Staat groot maakte en deedc toeneemen, t-c J

?an

U

d?i

H,S on(̂ cr d'oorzaaken van haaren opgangk ook de nedrigheit en z &
oQtc

Ridder" der Magiftraaten , en beroept zich op het voorbeelt van txvee £1

Tcmpic mannen , die ik niet van een kan fcheiden , om dat ze de Ridder

ïo£S ple by een voeghde : te weeten, den L. Admiraal de K*ÏKt
2}

miraai de Raadtpenfionaris Je Wit. ik zal zyn eigen woorden gebruiken. I
h

<tn iSadt
drighcit en zeedigheit , zcit hy , was zoo groot , dat van de t&** ^

penfionaris zienlykfte perfoonen die in mynen tydt in hooge bedieningen <wciM'en ' ,

dewu. L Admiraal de Ruiter en de Raadtpenfionaris de Wit ,
{den eerte*0

d'uitheemfihe volken geacht voor zoogroot een* Zeeheldt , en den 0^
voor zoo groot een' polityk als eenigen in hunne eeuwé) ik den eerft

en

gezien zoo Jlecht gekleedt gaan als eengemeen Zeekapitein , ennw ^
dan met eenen knecht achter hem , en nooit in een karos. WatZf^.
en huishouding belanght , dat was van buiten niet koftelyker^ fy
zien , noch van binnen hcerlyker opgetooit , noch zyn tafel ^
hieldt niet overdaadiger dan die van eenen gemeenen koopman of ^

je
lier in de Jtadt daar hy woonde. Aangaande den RaadtpenftonaT ^
Wit , die in de Regeering vry veel gezaghs hadt , de gantfche

koflelykheit zyner huishouding ging gantfeh eenfaarigh met d'tttidj a«

deputeerden en Bedienaars van den Staat ,
zyn kleeding was ft ^

Jlecht en burgerlyk , zyn tafel voor zoo veel als diende tot g^rf-fa
zyn huisgezin

, of voor een vriendt : zyn trein {behalven de C0 J

^
en Klerken , die men voor hem, dicht aan zyn huis , in dienjl hielt n

(fi

ften van 'tgemeen) ucrai Jlechts een eenig perfoon , die alle geringe d'fCnl

.

tot zyneut in huis verrichtte: en zullende zyn ceremoniële viJïtetiW,%

gen , Jloeg die dienaar een Jlechte levryrok om 't lyf, en pafte buit***

op zyn karos. Maar by andere gelegentheden zagh men hemgerneeny
te voet , en alleen overJfraat gaan , gelyk als een van de ftechtp ^ f

De Prins gers van den Haage. Ook verhaalt men dat de Prins van Monte SafC
.^

Srchiobc! cen der Admiraalcn ten dienfte des Konings van Spanje ,
op cjn

zoekt^ t'Amfterdam koomende, terwyl de L. Admiraal de Ruiter zich & ^

«wóndert
melt

'
en naar zyn lluis vraagende, om hem te bezoeken en *c A 0o-

w?Sn" min& zou hebben met zyn hooge bediening en den luifter van
^Qöt

huis.
" doorluchtigen naam. Maar in zyn huis koomende ftondt hy a

efl
j^d-

't hooft geflaagen, en buiten zich zeiven, ziende dat zoo &
t0°*

ote dien-

miraal en zeeheldt, den vaderlande zoo meenighvuldige en S
r°

n iet uit-

ften hebbende gedaan
, in zulk een burgerlyke wooning i

dlC

$ 0f ge-

ftak boven de huizen zyner buuren , flechts amptelooze kur&
t zyii

meene koopluiden ,
zyn verblyf hadt , en daar als een burger ^ jl00

-

Zynma- gezin leefde. Maar die nedrigheit en burgerlykheit verhief nf1 ^
icv

c

cn?
n

&er in d
'
0°gen van allc verftandigen. Zyn verder leeven verl

riende^

d

C

u

V

urend"c burgeren een fpicgcl van allerley Chriftclyke deughden ,

jegensv
^u

^y^yfheufch, jegens vreemden vriendelyk, jegens ellendigen
meecio & ctl



L. ADMIRAAL DE RUITER. 6i Sn inzonderheic godtvmchtig in al zynenwandel: vindende zyn hoogir 1668.
ve rnam de kerken en in'thoorcn van ftichtelyke predikatiën,

CS5 A / ?
deeZ

J
en

,

der lieili&e Schrifren
•
en ™n ^gh

W ? andere boeken de handt hebben. Zomtydts zat hy uuren

belky
ZynC huisvrouwe en een nicht, terwyl ze met linnen te naaiien

hill a
aaren

'
Cn laS haar eeniêh caPittel u»t het goddelyk woordt met

*

beon
lte

/
nme voor

5
of zong met haar eenige Pfalmen : hebbende de

hielïï
11 eit

,

van wcl te zingen •
en een g°ede ftem

- Voorts ont-

Wa«5 y 21 Van alIe quaadc gezehchap en toonde zich een groot

noS i
C Zyn Van dronkenfchap, en andere overdaadigheit : zich ver-

ivnVj
mf Semeene burgerlyke en zeemans fpyze. Dus braght hy

duure
Sed

.

uurende de vreede door
, wenfchende dat ze lang moght

dom °P i
ly Z^ne oude daagen (want hy bereikte nu den ouder-

eind^ 1

eenentfeftlg jaaren
) geruftelyk en godtvruchtelyk moght ten

ue brengen. De L. Admiraal de Ruiter hadt noch niet lang t'Am-

*et c
m

. 5 ^
CWeeft

'
°f de Viceadmiraal Swecrs quam uit Spanje

den
Vy oorlogfcneePen »

die etlyke koopvaarders
, die veel zilver in had-

Van ^0t geIey dienden
- Deeswasiet ongewoons, zoo hyverftondt,

n ci Engeifchen ontmoet , dat hy de Raaden ter Admiraaliteit t'Am-

te u
m aandiende

- Waar opgoedtgevonden werdt , dat de Heer de Rui-
er het wedervaaren van Sweers in den Haage aan de Gedeputeerden
an hunne Hoog. Moog. tot de zaaken van de zee zou bekent maa-

ien. Hier op den tweeden May met den Heere van Ommeren en an- DeRukez
«ere Gedeputeerden , in den Haage, in gelprek getreeden , verhaalde hy , maakt h«
ter begeerte van de gemelde Raaden ter Admiraaliteit, Dat de Vicead- Scande*
*üraal Sweers byteinde van't Kanaal , ontrent Lezart , den Heer Viceadmi-

ThomasAUen
,
Viceadmiraal van Engelandt

, met eenige Koningsfibeefen IT\kS"W ontmoet
, en den zeken met het ftryken van zyn vlagve en het begeerte

Mmen van eerfihooten hadt gefalueert. Waar op de gemelde AllenZt aTwe» met eerjehooten hadt geantwoordt : en de Viceadmiraal Sweers ™**&mjnzyn vlagge ofhyffende, en weer laaiende waaijen, zoo werdt hem tdeo«ev naam en van weegen Allen aangezeit , dat hy Sweers, onaan- Haage be-

% 17
6'&edaane'fiUttatte

> zyn vlagge moeft inhouden zoo lam hyby
kctlt'

befl
van Engelandt zou zeilen. Naa overleg van zaaken werdt M*

term
n

'
dat Uit de" "aame Van hunne HoDg- Moog- in zcerernftige

ori ? aan de Heeren Meerman en Boreel , hunne Ambafladeurs in En- daaroP8c"

^0 .

ndt
> zou worden gefchreeven, om het voorfchreeve gepaflèerdc den

n°°mcB '

dier ? bekent te maaken »
ten einde dat ordre geliefde te ftellen , dat

'tafjpvke nieuwigheden niet meer moghten worden gepleeght. Naa
cle

°*an van dien brief ontfingen hunne Hoog. Moog. zeekeren briefvan

^Moo
m^de Heeren Ambafladeurs , welks affchrift by hunne Hoog.

taaJir
We

>

rdt gezonden aan den Heere deWildt, Secretaris vand'Admi-

kiner?*
t Am^erdam

» met laft ,
om zich by oude en ervarene Kapi-

hoe jj*
en andere meerdere en mindere Officieren , te laaten informeeren

,

Van p
Ct 2icn t'anderen tyde hadt toegedraagen , alsvlootenof esquadres

en een

n^elandt en die van deezen Staat met den anderen hadden gezeik

en }w
e

f
n k°ers genoomen , ten regarde van het ftryken van de vlagge

,

Sticht
1

Cn contrefalut
> en hunne Hoog. Moog. daar van naaukeurig

°°^ee
te

i-
aa

-

ten toek°onien. Met eenen zonden hunne Hoog. Moog. De Hecren

^kclaft
atfchnfc van dien brief aan den L. Admiraal de Ruiter, met ge- StaatenGc-

^t, van zyn ondervinding, cn 't geen aangaande dat falut en con-3
c

c^nT
trc- Ruiter hc
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i668.trefalut tot zyne kenniflë moght zyn gekoomen , zoo verre zyn gchcuge-

affchrift nis gedroeg , en hy wyder uit anderen zou konnen verneemen

,

bnc"daar hunne Hoog. Moog. bekent te maaken. De brief der Heercn A™ba* ia~

hunne deurs , ftraks gemaAdt , was te meer aanmerkelyk om eenige woorden v

^* den Heer Arligton , die daar invloeiden , met een ronde belydems k

zyn bericht eeren van den Staat , ter zaake van de bevochte vreede ,
en luidde

rc
p
n

b

,

eg
aan- vvoordt tot woordt , gelyk volght.

gaande het

fkiut en^ Hooge Moogende Heeren ,
}contre a ur.

cjjjj Moog. miffive van den derden deezes , /pree'kende
van tgee

Ambafl" ne den Viceadmiraal Sweers in het Kanaal nujongftmaal voorgekoom^

deuren is geweeft , is ons of den achtften dezer wel geworden , ende hebben ^
e^BoKeT, volgens gemeent , dat de circumfpefle mattiere om die tedere je
uit Enge-' te beginnen deeze behoorde te zyn, namentlyk, dat wy niet allee

^
landt aan de

peremptoire redenen, die voor het contrafalut militeren, voor eer)

Heercn
staaten Ge- voor al aan Milord Arlington krachtelyk zouden reprefentere*> ,

,

2oudctf

e
dat wy ook byzonderlyk ende boven al infifteren zouden op de onV£,^
heit van de proceduren van den Viceadmiraal Allen , met de ^e

, ^
de voornoemde Sweers op een ongehoorde , immers aan ons tot no ^
onbekende maniere geobl'tgeert hadde , om zynViceadmiraalsvlag

eff

wederom te laten waaijen
,
geduurende dat den voornoemden n,

de voorfchreeve Sweers by den anderen gezeik hadden ,
alsJtv

'

de dat te prefupponeren een dependentie ende fubjeclie van ee?*y
nfc

en fouveraine Staat , en dat noch in een element , dat , naa het W

volkeren recht , aan alle natiën evenvry is.

Wy hebben dan , ten fine als vooren, de aldereerfte bequaafflt
' ^ ^

daar toe geëmployeert > Ende heeft den voornoemden Milord 6flS t
erde

gelieven te gemoete te voeren, dat hy van het voorfchreeve gefw

geengewach ter werelt noch haddehooren maaken: maar dat hy ofl
-

flfie

konde zeggen , dat , zoo die zaake een niewwigheit was , dat daa< ^
reparatie zoude werden gedaan; maar zoo het altydts ende alto0^ ^was geprattizeert , dat hy meenende dat het traflaat in dezen ^
cifoir zoude zyn , als zynde dat gepajfeerde

, mitsgaders het niet
*°

van 't contrafalut
, een gedeelte ende dependentie van het faM

ende dat in zulken gevalle zyn Majefteit daar van tegens deg^°°
t0

en praclique aan, al was de reden noch zoo palpabel', daar voory n
zoude konnen relafcheren

, ofte toegeeven
, bezonderlyk niet in y ,

gn

tydt , dat het geluk van de wapenen van de vereenighde $e j%^
de vreede uitgevrocht hadde op een maniere die voor Engeland ^
derhonorabelfte niet en was geweeft : jaa zelfs , dat hyvertrouj

e
' ap

al wilde in zulken geval zyne Majefteit aan de infi
xantienvan "en

faer
wat toegeeven, dat hy zoodanige krachtige oppofitien byyder

een
'fatl

zoude rencontreren , die niet tefurmonteren ofte te boven te korn^

^

zyn: Ende vraaghde zynEd. ons daarom, ofwy hem ook ee
.

nt&
anderen

matien , over hetgeene in gelyke zaaken van vlooten , met *en
t

,anderen
eenen koers neemende , ende nevens malkanderen zeilende > ^et en ,

tyde moghte zyn voorgevallen, konden fuppediteren ,
al&o ®

'

ebraét;

wijle wat het voorgaande gebruik daar ontrent hadde mede g

doch alzoo wy dat niet doen konden
, heeft zyn Ed. ons &?e£

J
0ereth

felyk verzocht , dat wy ons daar op eens grondelyk wilden tnj^ .^en-

en als dan de voorfchreeve zake met fondament weder op het tafy

gen: Wy hebben gezeght , dat wyniet en vertrouwden dat ooi ^^
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yken, dat de vlooten van den Staat diergelyke verongelykingen , van 1668.
de vlagge zoo lange onopgeftreeken te hebben moeten houden, aangedaan
waaren; ende als het ooitgefchiet zoude mogen zyn , dat zoodanige aftten
nut als voor notoir gewelt , ende attentaten die niet gevolght maar
£erecbt zouden dienen te werden , zouden moeten werden aangezien

:

naar dat wy echter dies niet tegenftaande alle mogelyke informatien
zouden trachten te doen beleggen, ende aan zyne Majefteit en des zelfs
woge Minifters ter handen te Jiellen. 'T welk tegemoet ziende, zoo de
worfchreeve informatien anders fonzen voordeele te bekoomen zouden
ZW> zullen wy Godt almaghtig bidden,

Hoog. Moog. Heeren , &c.

Londen den 11 May 166%. geteekent

J. MEERMAN, JOHAN BOREEL.
Wat antwoordt en bericht de L. Admiraal de Ruiter aan de Heeren

taaten
, belangende zyne ondervinding van dat ftryken der vlagge , en

ftet falut en contrefalut , in zulk geval van zaaken , te dier tydt heeft

^gezonden , is my niét gebleeken. Maar 'tis zeeker dathy 't geen den
Viceadmiraal Svveers van Allen was bejegent hieldt voor t'eenemaal
°ttgeregelt, ongehoort en uitfpoorig. Voorts kan men in de Hiftorie zietAit.
yan Aitzema zien , wat de Heeren AmbafTadeurs , Meerman en Boreel

,

<jp dat fluk aan zyn Majefteit van Grootbritanje voorftelden , op dat "J^
1

,^
«aar ontrent een vafte voet en ordre beraamt moght worden. Ook wer- 4°7-

den daarna by den Heer de Ruiter en andere Hooftofficieren , te Rotter-
9 ju„,

dam , daar ze toen by een waaren , twee verklaaringen gegeeven
, en

onderteekent , meldende d'eene hoe de vlaggen van deezen Staat en En-
gelandt eikanderen in den jaare mdclxii hadden gefalueert en gerefa-

lueert voor Algiers , en d'andere hoe zulks in den jaare mdclxiv was
j^fchiedt voor Mallaga. Welke verklaaringen ik noodig heb geacht , om
gewicht en 't gevolg der zaake , hier in te voegen.

^ ondergefchreeven L.Admïraaien, MïchielAdriaanszoon de Rui- Attefhtie

d*rt Janszoon van Nes
, Jan Korneliszoon Meppel, en de Vi- ^nd'e

^
admiraal Johan de Liefde, verklaaren en attejleren hier medewaar Ru««.a.j.

waarachtigh te zyn , dat wy in den jaare 1662. in de maandt)*^l'
x

j^yember
, met een esquadre 's Landts fcheepen, navigeerende in de enj.de Lief-

ke

l
Jelandtfche zee, ende voor dejladt Algiers inBarbaryen ten an- dc hetialut

de t^Sende, on^er t commandement van denvoornoemden L. Admiraal™ comrefa-

J Kuiter
, handelende aldaar, uit dennaameen van wegens den Staat

x&^£*
v
r Vereenigde Nederlanden , met de Regeeringe van de gemclte ftadt «n den En-

^vTee ê
' °f ^en zestten^en des zelven maandts

,
zynde de dagh dat

ben y°orfc^reeve vreede gejlooten hadden , uitter zeenaar ons toe heb- Laufon

,

4en
**e* koomen een confiderabel gros oorloghfcheepen , in dienft van J^gJ*

^ Koriwk van Grootbritanje , waar over het commandement ende 17 Novem-

v^Sgevan bovenen voerde Sr
. Johan Laufon , koomende doen jongft

korrfn*?
0** ^e Barbarie , alwaar de vreede , uit den naame van den

niel
"&etnelien Konink , met de Bajfa en de Regeeringe hadde ver-

da^f\ maar overmits het ftil wierde , zoo zyn zy eerft des anderen-

*enl
stnor

$>
ens h onsterreedeverfcheenen, ende door den voornoem-

teH Zj' ^miraalde Ruiter verwellekomt , oftegefalueert , met hetfehie-

4aa
an ef k™on fchooten ; ende de dankzegginge ,

ofte refalutatie, ü
op door den voornoemden Sr, Laufon op gelyke wyze gedaan, zon-
*. Boel na der
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1668. der dat van d'een of£ander zyde eenige vlagge geftreeken , of eenige

andere ceremoniegebruikt isgeworden , als reciproquelyk , door het afzen-

den van eenige Officieren met haare chaloupen aan wederzydts gor-

den , malkanderen te doen betuigen alle civiliteit ende vriendtfchap »

waar naa wy ook op den vyfentwintighften daar aan volgende aldaar

van haar in gelyker maniere gefcheiden zyn , als goede vrienden toijton-

de en behoorden te doen: allegeerende voorreden van weetenfihap,

vy doenmaals alle onder 9t voorfchreeve esquadre hebben gerejorteer ,

ende zulks in de voorfchreeve aflie zyn prefent geweeft ,
ende de voor-

fchreeve falutatie ende refalutatie met eigene oogen gezien ende

ooren gehoort te hebben , prefenteerende
3
t zelve ten allen tyden

,

e
^

noodt

s

, ende daar toe verzocht wezende , te renoveren, ende met Joe

neelen eede tefierken : foirkonde der waarheit hebben wy depoj^1

deeze met onze gewoonlyke handtteekcninge bevefiight , /// RotterAA

den 9 Juny 166%.

Ende was onderteekent

Michiel Adriaanszoon de Ruiter , Aart Janszoon van Ues , 1att

Kornelüzoon Meppel, en Johande Liefde.

Onder ftondt

,

In kennijfe van my ondergefchreeve Secretaris , engeteekent

J. A N D R I N G A '

De bovenftaande actie hebben mede by gewoont
de Officieren , zynde op dato noch alle in 't leven , ;

De Heer L. Admiraal Adriaan Bankert. ViceadmiraaljJ^

Sweers. Schoutbynacht Willem van derZaan. Kapiteinj

Korneliszoon Swart.

afngaandc wy ondergefchreeve L. Admiraaien , Michiel Adriaanszoon de&*\

hetfaiuten ter , Aart Janszoon -van Nes , Jan Kornelüzoon Mepp'el ,
ViceA»

Shende raal 7ohan de Liefde, ende Schoutbynacht Jan van Nes, alle H^P,

RukerV officieren van de vloote dervereenighde Nederlanden, ver'klaar*en\ef
Laufon, dcn attefteren hier mede waar ende waarachtigh te zyn, datwyin ên 0̂
1 664. voor- re 1664. met een gros 'sLandts fcheepen , onder V commanderen*V
gevallen, denvoornoemden L. Admiraalde Ruiter

, navigerende in de Middel
0 ^

fche zee, opMaandagh den 18 Augufii , met het voorfchreeve g
roU ^

eenige by hebbende koopvaarders , uit de Ooft zyn koomen zeilen na/
egn

'

t
.

reeae van de fiadt Malaga , met voornemen omme van daar not'0^
fe

andere Nederlandtfche koopvaardyfcheepen af te haaien ,

ende

et naauw van Gibraltar te geleiden , alwaar ook ten anke?
aar

vinden leggen een esquadre van elf Engelfche Konings feheepen \ fa
over het commandement ende de vlagge van bovenen voerde . aajt
ceadmiraal Sr

. Johan Laufon , tujfchen de welke ende de è^Left den

wy onze ankers mede in de grondt hebben gefmeeten ,
end? # plagge

voornoemden L. Admiraal de Ruiter de gemelte Engelfj kan-

tnet elfkanonfehootengefalueert , waar op door den voornoemden ^ •

fon wederomme met het zelfde getal van kanonfehooten U gcr ->

0f eeni'

zonder dat van d'een ofdander zyde eenige vlagge gefireek
eiu J

0ernde

ge andere ceremonie gebruikt is geworden , als dat deeze vo ^
Opperhoofden malkanderen reciproquelyk door haare Katj

uMerfó
boordt de vijite ende contrevifite hebben doen geeven ,

ende
alle



L. ADMIRAAL DE RUITER. 6i9Mehewheit ende vriendtfihap betoont ende beweezen, ende des ande- 1668,

71 g j
s ™?;g™s ™egt,ü hetgemelteEngelfihe esquadrefzeil ge-

gaan, ende hebben ons aldaar ter reede gelaten: aïïegerende voor re-
ten van wetenfchap dat wy doenmaals alle in de vtorfchreeve attie

prefent geweeft , ende de voor/chreeve falutatie ende refalutatie™t eigene oogen gezien
, ende met onze ooren gehoort te hebben pre-

smerende 't zelve ten aUen ty>den , des noodt, en daar toe verzocht we-*We
y te renoveren, ende met folemneelen eede te fterken : foirconde

r nuaarheit hebben wy depofanten dezen met onzegewoonelyke handt-
«ekenwge beveftight in Rotterdam den 9 Juny 1668.

Ende was onderteekent

Michiel Adriaanszoon de Ruiter , Aart Janszoon van Nes, Jan
Kornehszoon Meppel, Johan de Liefde, en Jan van Nes,

Onder ftondt,

In kenniffevanmyondergefihreeve Secretaris , enwasgeteekent

J. ANDRINGA.
t>e bovenftaande aclie hebben mede bygewoont deeze onderftaande

beieren
, zynde op dato noch alle in 't leven

,

T)e Heer Viceadmiraal lfaak Sweers. ViceadmiraalEnno Doedes
Star. Schoutbynacht Willem van der Zaan. Kapiteinen Leen-
dert Haaxwandt , Hendrik Adriaanszoon , Jakob Kornclts-
zoon Swart.

Weinig tydts *te vooren verheughde zich de L. Admiraal de Ruiter
over de vordering van zyneneenigen zoon Jonker Engel de Ruiter die T v
nu negentien jaaren oude min eenentwintig daagen , den elfden van

V
1

?,
pkatS

7
an den overleedcn Kapitein Henrik Gotskens

, ^ITill*
y t Kollegie ter Admiraaliteit t'Amfterc .m tot vafl Kapitein werdt pi

Ivoren, enden dertienden, ten dien ein .e, in handen van den Heere
eede van Renswoude den gewoonelyken eedt afley. Men gaf hem een

*

ItukT
Cga

V Senoemt het Wapen van Leyden, gemonteert met .

Rel^n^
n

'
C
r
bcmandt met tnegentigh koppen

, met laftomzich naar'Ên-

Ll
begeeven, enden Heer AmbafTadeur Johan Meeiman afte

ten Tl
Hy qUam den eIfden Van Juliusvoor Gravefande op den Teems En meteen

aan >

Va" daaf nam ^ Zyn reis ovcr landt naar Lonc*en
>
daarhy £

e£a
;

naac

f^
1 Hof met veel betoogh van beleeftheit door de Grooten werdt ont- gS?.

den u
Hyging' metdenHeer Meerman, den Koning, de Koninginne , L^ttc

merl

"
artogh enHartoginne van Jork, Prins Robberten den Grootka- Wordt

ple ê
bcgr°eten, en werdt van den Generaal Monk, den Heer Tem- JJJ."^

1

Vader
n %'ordt Craven met groote heusheit onthaalt. .Elk zocht des fefepnt

ley
e

n

l^roote oorlogsdeughden en heldendaadcn in deezen zoon , zyn

Wercjt

afbeeldtzcl
, t'erkennen en te vereeren. Met dat ooghmerk

lyke
y den eerften van Auguftus door den Koning, met de gewoon- K

E
0
n

Jn

a

g

dcn

tier
en^monien en pleghtigheden , Ridder geflaagen, en zeer goeder- Ridderge-

wade
Cn Sun% Dejegent, waarop hy ten zeiven daage naar Grave-

flaa^-
<Jende

Ve
ï!'

rok
" Hier eenige daagen door tegenwindt opgehouden wor-

defc^
' bcgaf ny zich onbekendt naar Rocheftcr en Chattam , daar hy %AUgt

ïeedg
ePen en werven bezichtighde , en dafgebrande wrakken van 't ver-

lJ
aar m dokHen zagh leggen. Den negenden met den Ambafla-

^eerman t'zeil gaande, quam hy den elfden voor den Briel. Niet

liii 2 lang
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1669 lang daar na, in den jaare zeftienhonderdt en negcnentfeftïgh ,

begeerde

de Koning van Denemarken , Frederik de derde , die voor deezen den

Heer de Ruiter met d'adelyke waardighcit hadt vereert ,
.zyne atbee

-

ding.
,
Zyne Majefteir was noch indachtig wat groote dienften hem r

Zeeheldt ontrent Funen en elders hadt beweezen , en 's mans achtbaa
-

heit was door de lefte zeetochten en heldendaaden noch grooterin s h -

dc Ruiter nin p.s 00„en geworden. De L. Admiraal de Ruiter, zyn Majcfteits
-

zendt zyne " p o • 1 - r 1 -1 J pn -701ldt öe
afbeelding geerte niet dervende tegenftreven , het zich mtfchilderen ,

en ^aandenKo lchildervnaar Koppenhagen, daar ze door den Admiraal Koert Mev

• Dcnemar- zoon Adelaar aan den Koning (in t byzyn der Koninginne c»

ken.opzyne Ryksraaden en Hofedelen) werdt overgelevert. Zyn Majefteit on j>

begeerte, het tafereel met geen kleen genoegen en vreugde, zeggende,
2 7 May. uitneemendt welgelykende , hemtenhooghftenbehaaghde ,

enda*RÜ &

hadt verlanght om de beeltenis van zoo groot een' Zeeheldt te w &

aanfehouwen , en zyn perfoon , deughden , daaden en dienften ^
gedenken. Ook toonde de Koning en de Koningin te dier tydt

^

veele ernftigeen vriendelyke betuigingen , ten aanhooren van den A ^
faal Adelaar en veele Grooten , dat ze den Heer de Ruiter m?

e-

teedre genegentheit beminden , en dat ze bereidt waaren dat by *

legentheden aan hem endezynenmet 'er daadttebetoonen. Geen
zoon en

•eder gunft vondt hy ook , naa 's Konings overlyden , by zynen z°

navolger in 'tryk ,
Koning Chriftaan den vyfden , die in den J

16*70. mdc lxx , op zyn verzoek , zyn huisvrouwen voorzoon ,
Kapitel

cSiaL Pauluszoon van Gelder, en zyne naakoomelingen , het recht van

den vyfden domfchonk, en een adelyk wapen vereerde: een eere daar z°mnll
|jefi,

dfKaphdn Denemarken wel veertig of vyftig duizendtryksdaalders voor uitlof^
janPau-

em
zonder daar toe te konnen koomen. In dat zelve jaar was de Heer Jv ^

van Gdder,
raadt van Beuningen als Ambafladeur naar Engelandt gezonden r^

de Ruiters ' 't belang van den Staat aldaar waar te neemen. Hier leggende, e
vC

-

mcth«
n

' d'Engelfchen in handeling getreeden
, aangaande de middelen die

Schtvan derzydts ftondt aan te wenden om de roovers van Algiers te ^Jc
adeldom. 0f m te t00men , begeerde daar over de Heer de Ruiters aflt^°tfet

op eenige vraagen , hem tot dien einde met een brief toegezonden-/V
antwoordt dat hy daar op fchreef is leezens waardig; en kan ook ^

volgende tyden tot bericht dienen ontrent dit gewichtig Huk ,
cïl

1

veiligen der Straatfche vaart. Het luidt dan als volght.

Weledele geftrenge Heer ,

^
deRui™ u In gevolge

, ende tot voldoeninge van de begeerte van ^f^dc
aan den „ lentie , ende het briefjen dat ik met de laatfl voorgaande p

ol,
i /on-

deur^" » zelve bv Provifle hebbe af gezonden , dient deezen ten princip
ale

^ üvvC

Beuningen, „ der verbeteringe ) tot antwoordt op de vragen in ordre ,
gjv

uit

2ynant-
dc

<ï
Excellentie my die in deflelfs miflïve van den 20 Juny le*

Uedefl
'

woordt oP „ Londen gefchreeven
, heeft belieft voor te ftellen. , vreede

,

Sen » l '
Dat die van de ftadt ende het Koninkryk van Tunis ^

„die ik uit den naame ende van wegens haare Hoog. Mo°g'
enae

dat

„mede hebbe geflooten, [tot noch toe hebben geobferveert ; ,

e jje

„conform den inhoude van het travaat
, tuflehen deezen Staat

. x de

„van Salé daar tevooren opgerecht, (voor zoo veel my beken

„ ingezetenen dezer
Landen aldaar noch worden gehandelt. . nebben»

„ z. Vertrouwe dat die van Algiers nu ter tydt effeclively^ efi

„ende in zee konnen brengen de nombre van 32 a 34 *ootlcl Y
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egattcn, waar van i8gemonteert zyn van 40 tot 3 8, 3 6, 34,21 en 30" 1670.SCn

' ?C refterende van 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16? 12 en io<*
wufcen, behalven de galeyen

, die in den jaare 1664. doen ik jongft "
^ar was, 6 in t getal waaren , dewelke mede meteenigezwaareftuk-"

kanon ende banen zyn voorzien.
Dat tot Tunis \66z. acht diergelyke fcheepen en fregatten waren "

T^nteert van 32 tot 30, 24, 18 en 16 (lukken ; maar ben bericht"
c icdert het getal vermeerdert is tot 12 a 14 fcheepen, waar onder 1 '

ee zyn die yder 40 ftukken voeren , hebbende noch daarenboven"
00^vler galeyen.

^at die van Tripoli in den voorfchreeven jaare 1662. mede acht ka-"
P taaie fcheepen hadden, daar van den Admiraal lank was 142, ende"W 43 hollandtfche voeten, ende gemonteert met 56 ftukken en zSf
ctaalc banen

, den Viceadmiraal met 50 ftukken en 20 dito banen , den "

«outbynacht 46 ftukken, banen naa proportie , ende zoo de refte"
rvolgens

, behalven dat ik geloof dat dit voorfchreeve getal nu ook "
ai ]s vergroot.

5

Alle drie de voornoemde fteeden hebben abundantie van volk, zoo"
n Turken als Mooren, behalven de Renegaden ende Chriftenen fta-

"

n
» die van verfcheiden natiën daar by worden gevoeght, voorna-"

"entlyk om de zeilen ende het gefchut beneffens de Mooren te hel-

"

w manieren
, gelyk zy dan ook haare fcheepen ongelyk fterker be-

"

jannen als eenigh Chriften Potentaat die ik weet; maar als het haar"
daar aan eenighzins zoude moogen ontbreeken , dat zoude moeten'*
^ezen in de zoomer , als wanneer zy jaarlyks gewoon zyn

, fpccialyk die "

Van Algiers , haare foldatesque te velde te employeren , omme de contri-

"

butien van de Lariboflèn ende Mooren op te haaien
, terwyle haar

"

Vruchten noch in 'tveldt ftaan , ende als dan is ook' haare equipage"
lerzee altydt op het geringhfte , anderszins houden zy doorgaans"
naare geheele maght in employ , maar eenige werden gebruikt tot"
aiulte-

'

:

^een werden uitgezonden niet pertinent begrooten , maar ftelle die "
^cum circa op twee derde parten van haare geheele macht , gelyk zy"
ü
°ntrent deeze tydt ook wel in zee gehadt hebben,

is ri

^OU(^e ik van gevoelen zyn, dat het genoeghzaam onmoogelyk '*

he
fcheepen van die van Algiers achter haare moelje te ruineren/*

* Welke in den jaare 1655- met acht oorlogh-en twee brandtfehee-

"

k n Van dezen Staat , by my ook te vergeefs is getenteert, niet tegen-"

eft^A
dat wel anderhalf etmaal daar ontrent lagen, om de zaakete"

nen
en

' maar ^oor ^te waaren genoodtzaakt genoeghzaam bin-"

her
CCn kanonfehoot van de voorfchreeve moelje te moeten blyven "

jJ^en, zonder nader te konnen komen , en hebbe als doen ende op'*

die

Vo^ende tyden geobferveert , dat alle fcheepen ende vaartuigen
,

"

te J*
ltlcr zee koomen , ende achter de moelje van Algiers begeeren"

ftad^
1

'
^en meeu"

en ry^ c van '
l
J
aar

»
a ^s zy °nder de loute van de"

te

1 koomen
, die door deszelfs hooghte veroorzaakt wordt , een groo-

"

en
J^sketfchoot van de voorfchreeve moelje in calmte vervallen ,"

moeten dan verder, met boots of chalouppen voor de boegh , hun**
binnen laten boeghfeeren

, ofte met haare werptuigen naar bin- "

korten , 't welke uwe Excellentie wel kan oordeelen dat traagh**

Iii en"
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1670. „en langhzaam moet toegaan , ende dar tegens een ftadt aan die zoo

„wel met kafteelen ende gefchut is voorzien , behalven dat door dit

„ langh zammelen die van de ftadt tydt winnen , om , met het fpannen van

„ketenen, ende leggen van vlotten, als anderszints, hun op haare de-

„ fenfie te voorzien , in gevalle zy zulks te vooren niet en hadden ge-

„ daan , door dien men haar te onverwacht op den hals moghte weezen

„gekoomen, het welke dan ook in den jaare 1662. totmyn leetweezen,

», mede hebben ondervonden den Heere Grave van Sandwits ,
ende an*

„dere vaillante Officieren, weezende in dienft van zyn Majefteit van

„ Grootbritanje ; want ik wenfche van herten , dat diergelyk
deiiein >

„door de maght van eenigh Chriften Potentaat ondernoonien,
metbc-

„ ter fucces magh werden uitgewerkt , als Godt almachtig" ^ daar

,', ontrent heeft believen te verkenen.

„4. Ben ik van fentiment, dat het bezet houden Van de ftadt Alg
iers

„te water, het geheele jaar deur, met groot prykel gemengd is >
°o0t

„ dien de fcheepen in de winter , wanneer de winden uit den No°rde
|j

'

„Noordtoofttenooften, ende Ooftzuidtooften zeer fterk waaijen ,

en <!

,,de zee grof doen aanfehieten, aldaar een botte lagerwal hebben ,

en

„daar uit te verwachten de zwarigheden welke die van Algiers 166^ m
„maandt van December zelfs hebben gevoelt , met het verlies van 1 4

va

e
„ haare rooffcheepen , ende 7 prinfen , te zaamen eenentwintigt * !

„zoo voor als binnen de moelje , door ftyve Noordtooftelyke win^ > ^
„gebleeven.

„Maar genoomen dat men dit prykel over het hooft zagh, ^ ls
„de daar uit te verwachten hazardeerde, ende die van de ftadt Alg

ie

^
„door een lange blocade conftringeerde tot het fluiten van eenigh

co

„tracl: van vreede , zonder haar in haare navale maght te hebben

„fchaadight ,
zoo en zullen zy hun daar aan niet langer houden p

„ftringeert, ofte gebonden, dan tot dat zy de handen wederom
fU

s
„hebben, ende haare advantagie zien, gelyk daar van de P

f

e.

„aan Vrartkryk , Engelandt, ende deezen Staat, evidentlvk ^n &

„geeven. *

5-. Zoo zoude ikoordeelen datmetkruifTenopdevoorfchreeve^'
„banfche rooffcheepen haar de meefte fchaade zoude konnen **
„toegebraght, ende het equipeeren moede gemaakt , obferveren^

*

„gens haare wel bezeilrheit van fcheepen, dat men onze fcheepen
"

„zonderheit tegens den avondt, wel van den anderen verfpreidt*
&

„ met klein zeil laat leggen in 't vaarwater daar men vermoedt
ZL,

„verwachten zyn, wanneer dan des nachts , of des morgens Vr0^ 'jaar
„of meer gewaar worden , zoo maakt men (naar gedaan fcw) ,

fl

„ op gelykerhandt jacht , ende op dusdanige maniere hebben v j

„dikmaals diermate in de neep gekreegen, dat zy het over geen
van

„de boegen konden ontleggen, maar genoodtzaakt waaren I(lüS
„of d'ander van ons te flaan, of tegens de wal te ftranden,

cn
£*ehol-

„hebben wy veele van die roovers geruineert; waar toe onS ?°
rJ ïct

„pen heeft de yryheit, by inftruétie van den Staat geeeeven,
d^V/

vaJ,

„ en waaren gelimiteert aan een vaft diftrift , maar , naa gelegen
tn" '

veel
„plaatze mochten veranderen

, omme het vaarwater alomme ,

z

„ doenlyk was , te beveilen. ^
„6. Wanneer men hier te lande continueert in 'tmaaken etld?

eïïl
^-

„ onderhouden van goede reglementen op de monture ende ^g-

„ ninge van de fcheepen , de Middelandtfche zee bevaarende ,
*iet

fCn
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re,ivan Admiraalfchappen

, ende mede geeven van fterke convoyen," 1*70.
^vcn gelyk uwe Excellentie dat belieft voor te {tellen , dat ook een' 4

«er goedt werk is , zoo ben ik van gevoelen , dat het de Barbaren in"
eerft wei wat van iiet gewoonelyke voedtzel zal onthouden , maar mer- * '

Kende dat men door dit middel haar als de keel tracht toe te binden ,

"

en twyffele ik ook niet dat zy hun zullen ontzien , volgens de "

^^oditeit die hun de nature geeft , van haare maght te zamen tè
"

ekken
, esquadres te formeeren , ende daar mede onze convoyen

"

e attaqueeren
, ende wat apparentie, als ze zoo fterk koomen, dat"

Ja ,

e^ve niet en 20U^cn vermeefteren , want de tyden van bet uit "

tr

nï t lluis gaan der Chriftenen fcheepen , in de Middelandtfche zee "

Jpquerende ,
zyn haar bekendt, ofte konnen daar van altydt ken-"

k

Ie bekoomen; derhalven dunkt my, dat kruifTende fcheepen de Bar- M

UCn meer<^cr ontzagh zullen geeven , en fchoon dat die wat kofte-"
JKer vallen, zoo blyven de convoyen , dewelke dan zoo zwaar niet'*

r]°

eVen te zyn , geafTeureert , ende den Staat ontrent die Barbaren"
nde andere Potentaten in reputatie geconferveert. '«

7- Dat de Engelfche fcheepen , overfteekende van de kufte van Ame-

"

t

ICa
> Terreneul, de Canarifche, Vlaamfche , ende andere daar on- 4 «

J^nt gelegen eilanden, om te loopen in de Middelandtfche zee, hun"
,

e|ven noodtzaakelyk inprykel moeten {lellen van de roovers, die hun"
ü,ten het naauw van Gibraltar, op hoope van een goede prinfe , be-"
^even ende onthouden , is zeeker , want het vaarwater aldaar te "

Wt ende te breedtis, ende haare komflen teonzeeker, om de zelve"
^Oor eenige kruiflende fcheepen waar te doen ncemen , ende in de"
taay vanKadix of onder Tanger te geleiden , maar een van die bei-"

tan op haar eigen rifico bekoomen hebbende , zoo lange de vreede

"

Wenen Engelandt ende Spanje {landt houdt , anderszins Tanger al-"
ken, zoo zouden zy aldaar konnen verzamelen

i goet convoy ofte"
compagnie afwachten , ende ondertufTchen verneemen , hoe , ofte waar "

hun de Barbarifche Corfairen onthoudende zyn , ende hun daar"
naa verder reguleeren. «

8- Zoo wanneer tuflehen deezen Staat ende Engelandt wierde ge-"
^ncerteert

,
gelykerhandt offenfive te ageren , tot fuppreflie van de

'

1

ppeftive Barbarifche roovers , in de Middelandtfche zee , ofdaar bui-

"

^
n graflèrende , dat zoude myns oordeels bequamelyk konnen wer-«
e

|J

geëffectucert met de nombre van X4 van de beft bezeilde fcheepen "
nc*e fregatten , te weeten , 8 gemonteert van 60 tot 50 {lukken , 8 van "

*° tot 44 {lukken , en de refteerende 8 van 40 tot 36 Hukken , alle "

behooren bemant ende geprovideert , waar mede ontrent ofte * *

Ve
Middelandtfche zee gekoomen zynde , zoo en zouden de zei-"

j

niet dienen te combineren , ten waare dat het de noot vereifchte,"

0
a

*i *eder esquadre een diftricl: apart moeten werden geprevigeert ,

"

fle
^at te zuiveren: ende om daar ontrent de onluften ende jalou-"

alsV
C eviteeren » dat den eenen niet meer advantagie of disadvantagie

"

kQ
en anderen zoude moogen genieten, of werden geverght, zoude"

Va
nnen werden geftipuleert , naa het verloop van eenige maanden"

a
,

n de voorfcheevediftriften te verwhTelen, ende hier door zoude ik"
*ten dat de Barbaren in n a 15 maanden tot reden zouden kon-"

*J

Werden gebraght. "

Maar in cas het wierde goedtgevonden te zamen maar defenfive te"
5 an

, zulks zoude myns oordeels niet wel anders konnen gefchie-"

den"
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1670. „den dan het tegenwoordigh werdt gepra&izeert ,

namentlyk ,

dat ^e

,"koopvaardyluiden van wederzydts natiën, onder des eenen ot desa
,

~

„derens convoy begeerende te zeilen, daaronder naa vermoogen
zu

werden geprotegeert, ende geconduifeert , voor zoo veel den Kom

deur van het convoy zulks buiten prejuditie van de fchcepen van y

„ eigen natie eenighzins zal konnen doen. .

j

„9. Hier opmeine ik uwe Excellentie in'tvoorenftaandezeftearti

„ myner beantwoordinge te hebben gedient , ende hebbe ook ™*xti ^
„ aan de Heeren van de Regeeringe deezer Landen , daar net oc

„gaf, vermaandt, dat de Middelandtfche zee niet buiten ktu
e-

„fcheepen van deezen Staat en behoorde te werden gelaaten, *en

„fpecle dat zulks zoo wel tot haar eigen prejuditie in tyden enae y

„ lcn zoude koomen te ftrekken , als tot die van de gemeene Cnri

„heit, ende dat het zullen beklaagen wanneer het niet zoo £
cl"

„lyk zal weezen te redrefleeren , ende dit puir tot ontlaftinge
van my

','gemoedt ende plicht.

„ 10. Hierop verklaare ik
, gelyk het uwe Excellentie wel gevat

^
„dat het een het ander heeft geholpen, ende gelyk de ingezetene

„zer Landen hebben geparticipeert aan het geluk , dat de Franfcne
^ ^

„ Engelfchcn confiderable zeemaghten onlanghs in de Middelan0 .

„ zee hebben gehouden , zoo hebben die ende andere natiën 111
-^

„ gaande jaaren ook voordeel genooten van de fcheepen die a
^ vfee-

„eens deezen Staat zyn geëmployeert geweeft ; dochd'Engel^
11

.
fl>

„de makende met die van Algiers, gelyk de Franfchen hebben g
e

jeS

„ ende deezen Staat daar mede in oorlogh blyvende , zoo zouoe ^
„ zelfs ingezetenen ongelyk meerder prykel loopen , als wanne

^

„ Engelandt refolveerde neflèns de vereenighde Nederlanden deie

„te gaan.
e
jie-

„ Dit is het waarmede ik uwe Excellentie maar hebbe weeten .

et

„nen, hoopende dat dezelve de goetheit zal believen te hebben v

^
„ geene niet wel gevat zoude mogen weezen , naa zyn gr<?

öt
J\c

„oor.leel, te vergoeden: ende waar ik de zelve in deezc of andere t> .

„ gentheit verder kan behulpzaam zyn , ben ik , des vermaandt ^n

„altydt bereide, als zynde, ende blyvende,

Wdedele gefirenge Heer
,

Uwe Excellenties

Ootmoedige <Diena*
r '

Daar op zagh men een vloot Nederlandtfchc oorloghfcheepf ofi

'tbeleidt van den L. Admiraal van Gent , en een vloot EnS$ jj|elandt"

der den Viceadmiraal Allen, noch den zeiven zoomer in de Mi<*
niet

Verrichting fche zee tegens de roovers van Algiers kruiflen , tot dat van
^|l0mas

V\d
j
n

,

2yn fcniP '
en drie fcneepen onder de Kapiteinen Jooft Verfch

uU
'

ifl \ ge-

LgcT Tobias, en DirkSchey, zes Turkfche rooffcheepen vanA n̂gelfche

icgcns zcs zicht kreegen , en vier daagen naajoegen , tot dat ze van vV
,oor de Ne-

fcheepen, onder Kapitein Bits , werden gefluit , en eindely*
^cvecnt

dcrlanders, van d'Engelfchen trouwelyk geholpen, naaeen g
endaag

5

vyf of zes glaazen, by nacht aan ftrandt gejaaght , en
'

s
beërft üit

'

verovert en verbrandt , d'overgeblevene Chrilten flaaven
daa* \ o&'

haaiende en verloflende. Het zevende rooffchip van Al&
ierS

J!ifr.cfl^
zeilt. Te deezer tydt begoften zich weer eenige donkere w ofl

~

Algier(che

roofïc&c-

pen.

18 Autr,
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onluften en zwaarigheden

, eerft ten aanzien, van Vrankryk, en daarna 1670.
jan Engelandt

, tegens den Nederlandtfchen Staar te vertoonen die °°'"fon

^arna in een fchrikkelyken oorlogsftorm uitborften. De Koning van «k,
V
«

^rankryk, zich in zynen toelegh op de Spaanfche Nederlanden, door de daarnamet
A nple alliantie

, ofhet drievoudigh verbondt, tuflchen Engelandt , Neder-
Ellsclandt'

andt en Zweeden , ziende gefluit , nam een groote onwil op tegens de
jatfche regeering, als aangeleit om dc Koningen, en hunne onverzaa-
gde ftaatzucht

, in te binden. Hy hadt den Nederlanderen zederteeni-
&en tydt den voet ontrent de zeevaart en koophandel dwars gezet , en

veelerley bezwaarniflèn van t belaften der waaren , en 't vatgeldt,
|Landts ingezetenen gedrukt. Hy liet ook alle middelen aanwenden om
e Triple alliantie te verbreeken : poogende alles aan te leggen om En-

&elandt, en veele andere Vorflen, aan zyn zyde te krygen, en dan de
^reenigde Nederlanden gezaamentlyk op het lyf te vallen. De vriendt-
criap der Nederlanden met Engelandt ftondt ook op loflè gronden i de

van Chattam , en 't belang der zeevaart en koophandel gaf altydts

.
°* tot misnoegen en vyandtfcTiap. Men zondt de Hartoginne van Or-

r

eafi$, zufter desKonings van Grootbritanje , met eenige Franfche Hee-
envcrzelt, inde maandt van Junius , inEngelandt, die men meent dat
aar den wegh baanden tot het vernietigen der Triple alliantie , en 't ver-
bat zedert tuflchen Vrankryk en Engelandt , tot naadeel van den Ne-

^rlandtfchen Staat, geflooten. In 't eindt van 'tjaar verftondt men dat
"e Koning van Vrankryk met een maghtigh leger in de voortydr des
eigenden jaars naar Duinkerken zou trekken. De Heer Piercr de Groot

,

te dier tydt Ambafladeur vandeezen Staar in Vrankryk
, quam daar over

in gefprek met den Maarfchalk van Turenne , die tot hem zeide , dat hy
doopte dat de Staat zich in flaat van tegenweer zou ftellen. Ook zei-
de de Heer Lionne. te dier tydt tegens den Ambafladeur de Groot, dat
de Koning tegens de Staaten niet zou doen , maar het traéJaat nakoo-
**n. Men begoft te Stokholm voor te geeven, dat Zweeden niet ge-
Jouden zou zyn deezen Staat by te fpringen, als Vrankryk die , onder
^nig ander voorgeeven dan de Triple alliantie, zou willen beoorloogen.
aar 0p volgde , dat men in 't begin des jaars zeftienhonderdt een- 1671.
"tleventig

, naa dat men vergeefs hadt geklaaght over de bela-

^
ln
g der Nederlandtfche waaren in Vrankryk , het inbrengen der Fran-

c

^ brandewynen en manufacturen in de Nederlanden by plakkaaten

<k
.°°dt: met hoope, dat men door dit middel, 't welk tot groot nadeel ijm.

^ ingezetenen van Vrankryk ftrekte , den Koning tot nader en beter be-

d^K
Z0U hengen, koorts werdt beflooten

, dewyl men vreesde dat

*in i°
ning Van Vrankryk met zvn toRnt naar Duinkerken iet in den

een
tot naac*eel der Spaanfche Nederlanden

, een zoomervloot van

leid
^kclyk Seta^ oorlogfcheepen , fregatten en branders, onder 'tbe- DeHecrcn

nin

c Van den L. Admiraal de Ruiter , in zee te brengen , en op des Ko- ^nceT
ïe

8? ocweegingen een waakendt ooge te houden. "'Ook lieten de Hee- ooriogs-

den
ten by ^en Koning van Grootbritanje ontrent dien tydtaanhoti-

v

d

l°£
u

™ée

otn \
0mooIc

> nevens hen, ten dien einde een vloot in zee te brengen, zee te b

fta
}°° g^aamentlyk te ageeren , en de Triple alliantie te handthaven en £CIK

and
tC nouden

- Maar in Engelandt liepen de gedachten op geheel

Voe

e

n
C zaaken

' In einde van May begaf zich de Ruiter naar Helle-

na 5 1 °m d,°orI°g^heepen uit de Maas in zee te brengen, endaar-
a andere uit Texel en Zeelandt by zich te verwachten. Daarna

s7*„.n
£g hy zyn inftruftie

, of berichtfehrift , van de Heeren Staaten
, ver-

&ck. Kkkk vaa-

itet in

bren-



6ió HET LEVEN VAN DEN
1671. vaatende cenige artykelen, daar hy zich, geduurendc deeze toght

,
naar

hadt te richten , luidende gelyk volght.

Exrraft uit hetRegifter der rcfolutien van de Hoog. Moog. Heeren

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Martü den z Juny 1671.

voo?dcn
ic ls gloort het rafport van de Heeren Schimmelpenningh ,

ende ande-

ï! AdS- re hare Hoog. Moog. Gedeputeerden tot de zaaken van de zee »

hebben-^

raai de Rui- de
f
m geV0Jge ende tot voldoentnge van der zeiver rejohitie comwl.Prta

van den z^ May leftleden, geconcipieert ende op
'

'tpapier gebraght ,

inftruölie voor den L. Admiraal de Ruiter, ende de verdere hooge en

andere Bevelhebberen over de vloote van de bewufte extraordmar

equipagie, daar op alvooren ïngenoomen hebbende de confideratten
Q

den zeiven L. Admiraal de Ruiter , ende van den L. Admiraal Baf

kert ,
depoinffenende articulenhiernaavolgende.

.

ter
Eerftelyk, T>at de gereede fcheepen van de refpetlive Ko^Hien

-

C
u

Admiraaliteit ten allerfpoedighflen , met den eerjten bequaamen^
1^

ende weder , haar zullen begeeven uit de zeegaaten deezer Lan
,

g

tujfchende Maas ende Ooftende excluis , om aldaar te vergaaderefi'

'

in te wachten de fcheepen die fucceffivelyk door de rejpetff°e m.

gien derwaarts zullen werden gezonden , om met den anderen te c

jungeren.
g

li. Over de voorfchreeve vloote werdt als Opperhooftgeftelt*
w

en Chef te commandeeren , Mie hiel Adriaans'zoon de Ruiter, h ^0
raai van Hollandt enWeftvrieflandt , ende onder de zelveAdr*^, ^
Trappen, gezeit Bankert , L. Admiraal van Zeelandt , den L- ^

$

raai Aart van Nes, den L. Admiraal Willem Jofeph van Gent, &
jg

Willem van Aylua , L. Admiraalvan Vrieflandt ; de ViceadmiraaW' je
Liefde , Sweers , Komelü Evertszoon ende Enno Doedes ; en

»

Schoutenbynacht , Jan van Nes
, Jan de Haan , Jan Mattfy jj.

Vlugh ende Brunsvclt ; doch of het gebeurde dat den gemelten
miraal de Ruiter iets menfehelyks moghte overkoomen ofte fjoel *f ƒ
by ziekte, ofte andere ongelegentheit , het commando over devoorF

n '

ve vloote met en zoude komen exerceren
, zal by des zelfs #ff

er
ft'e

(des Godt verhoede) of in cos van de voorgezeide onvelegentheit •
#

abfentie, de voornoemde vloote
, alseerfte perfoon ofte Opperhooft-\ L

manderen den voornoemden L. Admiraal Aart van Nes: ende 0'

V

zelfs overlyden
, ongelegentheit ofte abfentie , den L. Adn&**? j^.

Gent : de voorfchreeve vloote by het gemelte Opperhooft te te
ende onder alzulke esquadres te brengen , als hy zal kootnen g°e

vinden. ,

111. De voorfchreeve fcheepen in 'tvoorfchreeven diftritf
ee"

%uft
van verzamelwge maakende

, ende de reft verwachtende , *Jr
by daagh houden onder zeil, ende 's nachts ten anker, de

rden ende
zicht, zoo naa als behoudens zeemanfehap zalkonncng4chu rdert'&e
door bekommerwge van een lagerwalmoetende ruimen, ntet<ü\n0U4
kopen als den noodt vereijfchen zal, ookterftondtwederkeeren*

als de zelve noodt zalgekoomen weezen te ceferen, exerceren^ ^
lerwyle geftadigh haar ophebbende fcheepsvolk in fi^ep^^^t
atfien van oorloge , om m alle voorvallen des te bequanter '

jféb

te werden , ook in alle occajien hun in goedt poftuur ende Q

houdende. jy £n ê



L. ADMIRAAL DE RUITER. 6i 7
IV. Ende of, boven vermoeden, moghtegebeuren dat ze, alzoo kruiffen- tfr

e aangedaan wierden van eenige fcheepen van oorloge
, zullen verdacht

ZZ T J-
haar h0

,

ede te z3n '
maar n°cht*ns zorghvuldelyk ver-

IJl aUe a6iten van hoflMteit, conferverende alleenlykhetrejpetlvan
™ Maat

,
naar 't ordmarü gebruik van zeemanfchap

, tujfchen veal-
«erden of neutralen gepleeght werdende; ende of dies niet tegenltaan-

mi
m

u
an

*

dere Zyde €enige hoftilïteit moghte eerden getenteert ofte

J &ht)
'* *y tegens haar y ofte tegens eenigefcheepen de ingezete-

n van deezen Staat toebehoorende , zullen zich zelve ende de voor-
Wreeve fcheepen niet alleen vigoureufelyk defenderen , nemaar fat-
«Wanten zelve bevechten, veroveren, ofte ruineren , is 'tdoenlyk, hun
a*rmne quytende als eer- ende eedtlievende foldaaten ende zeeluiden
^behoort, ende van de zelve refpetfivelykwerdt verwacht.

^
V. Zullen mede, ingevalle, buiten vermoeden

, eenigefcheepen van oor-

een'' °f
andere vaartuigen

, ofgewapent volk , moghten onderneemen

"fge havenen ofte de kuften deezer Landen vyandtlyk aan te doen, de
eive attaquanten vangelyken bevechten, veroveren, ofte ruineren, is
l «oenlyk, hun daar inne quytende als vooren,
VI. Ende ingevalle, boven vermoeden

, eenige Officieren ofte Kapitei-
n van 'sLandts vloote m zee, ofte anderszins, eenige wandevoiren

wogbten komen te pleegen , zoo werden de meergemelte L. Admiraal
nde zyn fcheeps Kryghsraadt geauthorifeert by deezen , om daar over

recht endejuflitie te adminiftreren , ende te decrete?~enJujpenfïe , cajfa-
tie ende andere ftrajfen , tot de doodt toe incluü ; tot -welken einde den
Fifcaal van 's Landts vloote werdt geordonneert , goedt regardt op de
comportementen ende devoiren van een yegelyk te neemen , en tegen de
nalatige, conform den artykelbriefen ordre van't Landt , zonder eeni-
ge ver[chooninge teprocederen.

VII. T>e voornoemde L. Admiraal zal ook gehouden zyn goede toe--
verzicht te dragen, dat 's Landts kruit , doorfchootenvan eere ende re-
latie ,

niet onnuttelyk gefpilt ende verquift en werde; ende en zullen
erbahen geene van de Opper- ofte andere Bevelhebberen van de voor-

Mreeve vloot, 'tzy binnen, H zy buiten gaats
, vermoogen eenigefchoo-

« van eere ofvan recreatie te doen , zonder praalabelfein van den
wrnoemden L. Admiraal, op de verbeurte van vyfentwintigh guldens
°°r ieder fchoot van eere ofte van recreatie , die zyluiden buiten zoo-
enigen fein zullen hebben gedaan , d'eene helfte"van de voorfchree-

^ Vyfentwintigh guldens te gaan ten behoeve van den Fifcaal van de

j
0rfchreeve vloote , ende dandere helft ten behoeve van den armen ,*ar vooren de voornoemde Opper- ende andere Bevelhebberen aanflondts

caaTtP^
zu ên werden geexecuteert ; des zal den voornoemden Advo-

teh fcaa^ g^ouden zyn van de voorfchreeve boete pertinente notitie

Doo
0Uden

'
m aan de reIPe^tve Kollegien ter Admiraaliteit van de

de tf
reeve helfte van dien reekeninge te doen : ende zullen de gemel-

Md e&en ter Admiraaliteit daarenboven aan het maandt ende koft-

^
t van de voorfchreeve Opper- ende andere Bevelhebberen korten de

VaT^ 1o6t ^rutt *
dat a ẑo° ^aar door fth°oten van eere °fie

uer
Tecreatte verfchooten zal zyn: zal ook V gemelte Opperhooft niet

ten
m°°g™ eenige fihooten van eere ofte van recreatie te doen, ofte la-

doen, dan voor vreemde fcheepen, hooge Terfonagien , /* welkers

ei
p£dt de eer van het Landt 't zelve zoude mogen koomen te ver-
ucben, de Heeren Gedeputeerden uit haar Hoog. Moog. vergaaderin-

Kkkk z ge
t
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1671. ge, ofte van de Heeren Staaten van de refpeBiveTrovintien ,

alsmede

uit de refpeclive KoUegten ter Admiraaliteit , zoo wanneer de zelve

Gedeputeerden uit haar Hoog. Moog.vergaaderingevan deHeerenStaa-

ten van de refpeclive Trovintien , ofte uit de refpeclive Kollegten ter

^Admiraaliteit , met eenige commiffie ofte laf derwaartsgezonden zul-

len zyn, om 'teen of ander aldaar te verrichten, en anders niet ; ende

zoo wanneer de voorfchreeve vloote niet by den anderen verzamelt

,

maar gefepareert zoude moogen zyn, 'tzy buiten
,

9

tzy binnen gaats

,

zal het Opperhooft van ieder van de voorfchreeve gefepareerde esqua-

dres daar ontrent gehouden zyn de zelve ordre te ftellen,
ende zulks

'tgeen hier vooren is uitgedrukt in ieder van de voorfchreeve gefePa
'

reerde esquadres ,

9

t zy buiten , V zy binnen gaats , mede geobjerveert

moeten werden.

VIII. Ende of buiten deezen allen ietwes mochte voorkomen daar

van deezeinftrutlieniet enmentioneert , ende 'tvoorgemelte Opperhooft

door haar Hoog. Moog. middelerwyle door aanfehryvinge niet enzal^e
'

zen gelaft, zal den zeiven , de zaake geen uitftel lydende , met advys

van den Krygsraadt
, ofden tydt niet toelaatende den Krygsraadt te

convoceren, alleen refolveren, executeren, ende doen executeren ^ieen

ten meeften dienfte van den Lande bevonden zal werden te behooren '>

ende op dat daar inne met des te meerder kennijfe zal konnen werden

geadvifeert, zal copye van deeze inftruclie , ende alle andere ordre*>

hier naar te volgen , die geen byzondere fecretejfe en vereifeben ,
00

by 't Opperhooft alleen gemefnageert te werden , geftelt werden M
den van alle de kommanderende Officieren, die door dengemeltenL- AA

'

tniraal, ofte den kommanderende Officier, tot den Krygsraadt beroep
zullen werden.

IX. Het gemelte Opperhooft zal ook van tydt tot tydt aan^r

Hoog. Moog.geeven advertentie van 'tgeen in de voorfchreeve vloote *>oU
'

f muugert uuui w,,» „ ,
eenige confderatïen meriterende.

Ende zullen de voorfchreeve articulen den meergemelten L
raalverhandtrykt werden

,
ende de refpeclive Koltezïen ter Mtitf0

'

hteit toegezonden werden
, om de Hooftofficieren ende K^ttinen *0

hunnen refforte dien volgende te laftenUti^^^^^
zichpuntfuelyk daar naa te reguleeren, ende voorts tl firn7alsM

*'

voorfchreeve articulen vermeldt.
J

J O H A N DE WIT. yt'

^Accordeert met het voorfchreeve regifter.

GASP. FA g£L'

'T liep noch aan tot den achtflen van Junius eer de Ruiter met
etlv-

ke Maasfcheepen in zee liep, en 'tzeil ging naardeverzaameip[
aat7hc

»c jonge vloot tuflehen de Maas en Oftende. De jonge Adelaar Sch^^l.
kottbydc van Denemarken, zoon van den Deenfchen Admiraal iocttSif^

1

Kmtcr. zoon Adelaar ,
quam te deezer tydt by de Ruiter , met een brief van^

gen zyn Majefteit van Denemarken
, by 't welk verzocht werdt'

dac

ter begeerte van den Koning, op deezen toght op de RuitersW
vaaren, om onder zyn oogen het fcheepsbeftier en den oorlog»

tcl
. „

te leeren : dewyl zyn Majefteit hem voor een van de befte Admir^.er>
ter zee hieldt, die in de geheele werelt waaren te vinden. Den

yi-
tienden der maandt zagh men den L. Admiraal van Gent, en den

^



L ADMIRAAL DE RUITER. 6i9
ccadmiraal Enno Doedcs Star, met ettelyke Amfterdamfche fcheepen , lift,
2lch ontrent vier mylen van Ooftende by de vloot voegen , die 'sande- Van

.

Gel*.
rendaaghs in Schooneveldt in twee esquadres werdt verdeelt , in manie- S'Am-
re als volght. Het eerfte , onder den L. Admiraal de Ruiter , beftondt ftedamfche

u
^
negen fcheepen en drie fregatten van oorloge , drie branders en drie ^S$ hJ

-

advysjachten
: en 't tweede , onder van Gent , uit gelyk getal , t'zaamen vloot,

^sendertig zeilen. Jonker Engel de Ruiter ,
onlangste voorenby 'tKol-

^ ter Admiraaliteit t'Amfterdam tot Kapitein gekooren , voerde nu
lcn,

p Stadt en Lande, en was met van Gent in de vloot gekoomen,

JJü
den Staat onder zyn vaders oogen te dienen. Daarna werdt de insgeiyks

™ot noch door de komft van den L. Admiraal Bankert met de Zeeuw- Bankert-

p en andere fcheepen verfterkt. In de maandt van Julius hadt de

k°ot met veel hardt weder te worftelen , waar door etlyke kabels en an-
ers werden verlooren. De Ruiter onthieldt zich meeft in Schooneveldt,

•
!j

gezicht van Weftkappel, en ook uuTchen de Maas en Ooftende zei-

lde of ten anker leggende , naar gelegentheit van zaaken , of weer en

J
lndt: altydts wachtende op d'ordre van den Staat. Ook liet de Ruiter, J^jfpurende dit kruiiïen ontrent 'sLandts kuften, de fcheepen zich mee- viooTom^n
'gemaal oefFenen , om op £yne feinen in ordre en rang te zeilen , te ?

ldre

ŝ

z

0f"
,

c«den en te keeren , als óï men flaags waar geweeft. Dus zocht hy men in gt
e Kapiteinen en zeeluiden, door geduurige oeftening , aan zvne £

cht wa**

echtordres te gewennen : op dat ze zich daar van in tyden van noodt
re *

jjtoghten bedienen, om met voordeel te vechten. In 'teerft werdt de
liters ordre ontrent het zeilen en zich te rangeeren by zommige fchec-

Pen niet wel waargenoomen : waar op hy eenige Hooftofïïcieren en Kapr-

uinen aan zyn boordt beriep , en hun aanwees waar in dat ze hadden
fcemift, met ernftige vermaaning van dat te verbeteren : gelyk ook zulks
daarna beter werdt achtervolght. Den achtilen van Julius ontflng den

Admiraal de Ruiter, by aanfehryving van hunne Hoog. Moog. ordre

^gaande het vi&ualieren van 's Landts vloot , om te konnen zee hou-
<*e& tot den laatften van O&ober. Daar op werdt by de drie L. Admi- Ordre ge-
raalen

, de Ruiter , Bankert en van Gent , goedtgevonden , dat men zou vol-
"
a^ zeekeren voorflagh , door 't Kollegie ter Admiraaliteit t'Amfterdam vanT""*

,
atl haare Hoog. Moog. met een brief, den derden deezer maandt

,
ge- vIo

°.^

: te weetcn , dat de fcheepen van Amfterdam een keer tot voor
"

'

,.
Cxel zouden doen , en aldaar buiten gaats hunne victualie inneemen : en

,

Ie Van Rotterdam desgelyks in zee voor de Maaze. Dat ondertuiïchen DcRottcr-

r^j
* ^miraal Bankert met d'overige fcheepen , tot vyf in't getal , op de JyJJ^

zich zou blyven onthouden tot de wederkomft der andre zeilen tot

t^.
eePen. Dit werdt zonder uitftel in 't werk geftelt f . En den vieren-

d™
r^

de

-
lm
%hften der zelve maandt quaamen al de Rotterdamfche en Am- Maaze, er

^ptttfehe fcheepen weer by den L. Admiraal Bankert, ontrent vyf

d

â J"'

hadt?
1 Van Weftkappel: uitgezonderdt Jonker Jan van Gelder, die laftnaarTcxei.

en Trf ?
m de gemaalin y

an den ^eereP^P0^ naar Diepe te brengen

:

Dc vloot

W Engel de Ruiter, die binnen Texel onder de Vlieter was ge- komtweer

en, vermits lekkagie van 'tfchip Stadt en Lande
,
op het fchipjjy^w-

eaa
yk 2°ude overgaan. Ook was de Viceadmiraal Star noch voor

q

ts Van Texel blyven leggen, daar hy zyn viclualie verwachtte. Daarna

jc
aarnen d'andre Vriefche en de Noordthollandtfche fcheepen weer by zs w.

pen
Vlag '

ook noch etlyke fcheepen die nu eerft in zee waaren geloo-

W Waar °P de vloot in 'tkorC beftondt in zesenveertigh fcheepen en
Satten van oorlogh, tien advysjachten en zes branders , in alles twee-

Kkkk 3 ën~
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1671. ëntfeftig zeilen, die in drie esquadres werden verdeelt :

gelyk te zien

Vcrdcding
js u it de volgende lyfte.

der vlootc.

Lyft van Lyfte van 's Landts vloot , tot naarder ordre kruiflènde

^™d" tuflchen de Maas en Ooflende.

Esquadre van den L. Admiraal de Ruiter, Opperhooft dervloote,

voerende de wimpel van de groote ftenge.

1 Esqua
Officieren. Scheepen. mat. fo\d. ftukk-

dre onder K.L. Admiraalde Ruiter. De zeven 'Provinciën. 400. ht> -

dc Ruiter. K.L. Admiraal van Nes. D'Eendraght. 290. 7% ' V
^.Viceadmiraalde Liefde. De Maaght vanDordr.zjo. 60.

•

N.SchoutbynachtVlug. Monnikendam. 2.18. 73* A'
R. Kap.LaurensDav.v.Konv. Groot Hollandia. 240. 4^

h.Engelde Ruiter. Oofterwyk. 218. 4g -
*

'

R.JanvanBraakel. Wafenaar. 210. H'

A. Janvan Gelder. NoordthoUandt. 17 $> 4°- TV

R. Niklaas Naalhout. Zeelandia. 150. 3°' £T
H.TieterKlaasz.Wynberg.JuftinavanNajfau. 200. 43- %
N.KornelüJakobsz.deBoer.'t Wapen van Hollandt. 160. J4-

**'

N. Jan Kroot 't Wafen van Alkmaar. 186. 5
6'

Fregatten. .0 .

R.ThiligsvanAlmonde. Harderwyk. 9S-
l°'

4.

h.VolkertSwart. "De Haas 80. *°*
1

K.Moy/esWichmans. Schiedam. 65 •
l°'

Advysjachten.
K.Kornelis van der Zaan. DeGaley. 50.

R. Tiet. Dirksz. Drooghart. 't Galjoot &. Taul. 7- '

'

\.KornelisVtnk. 't Galjoot Rouan. 7-

N. Gondert Tieterszoon. >t Galjoot de "Prins. 7.
-

'

Branders.
R. Kornelis van der Hoeven. Gornichem. 27
A. HendrikHendrikszoon. Velfen. 2q
R. Dirk de Munnik. Swol.

20.

20.

Esquadre van den L. Admiraal Adriaan van Trappen, g&ót
Bankert, voerende de wimpel van de voorftenge.

II.Esqua- rr t y/j - m , 7°
dre onder L. L> Admiraal Bankert. Walcheren i<§>

'

Bankert. Z.Viceadmiraal Evertszoon. Zierikzee. 140-
M.ViceadmiraalStar. Groeningen. 276.
Z. S. bynacht Jan Matthysz. Domburgh 13$-
M.SchoutbynachtBrunsvelt. TrinsHendrik Kafimier. 1*7- \f
Z. Kaf- Adriaan v. Kruining. Veere. $7- Q
V.JanFtzelaar. Ooftergo. i*7' ft
Z.DirkJobszoonKiela. "Dordrecht. *00 ' ï
y.TdeHilkesKolaart. Weftergo * ï2" 7

V.WytzeBeyma. De Steeden 7*

Z.SalomonlaSage. Delft. 76 - 4 >

y.Jooft Michielszoon Kuik. De Windthondt. 66 '

Z. Kornel.Evertsz.de Jonge. Vitrecht. ioo- 7f'

Fregatten. Ag ik-

Z. Willem Hendrikszoon. De Vijfchers Harder. 55-

60-

7°'

60.

74-

S°'
6o.

47-

S
6.
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N.JanMaauw.

Z. Kornelis Holla.
V. Lmirens Jakobszoon.

RUITER.
87.Zierikzee.

Mercur'w. 89.

Advysjachten.

Defnauwiydtverdryf. 22.

't Ga//. 'fWaf. v. Vrhfi. 6.

SS-

*5

m
24. 1671.

2.4.

6.

Esquadre van den L. Admiraal Willem Jofeph van Gent

,

voerende de wimpel van de kruisftenge.

L.Admiraalvan Gent. Degoude Leeuw.
Hoüandia.

DeRyger.
De Spiegel.

Waasdorp.

Steenbergen.

'TGeloof.

Kruiningen.

De Trins te *Paardt.

Harderwyk.
Kaleb. '

1

8

De drie Helden Davids. 1 o
Fregatten.

DeToftellion.
De Brak.
Bommel.

Advysjachten.

De Kater.

"De Kat.

De Kits.

h.Tieter Komelisz. Koorn. 'Z'Loot
s
galjoot de Kok
Branders.

A
. Henrik Rofeus. De Bcemfter.

A
. Willem Willemszoon. De Windthondt.

k.Jan Janszoon Bout. Sollenburgh.

Uit deeze lyft kan men zien dat deeze vloot gcmonteert was met
,

3 79 ftukken gefchuts, en bemant met 8090 matroozen , en 27^8 fol-
aaten, t'zaamen 10858 mannen. Deeze zeemaght hadt nu in 'tmid-

^ van de zoomer noch veel uit te Haan , door dc ftormwinden, die

Ve ff
S
°P ^aaken

'
en zomtyclts de vloot eenighzins verftrooiden

,
en

ti
kleide fcheepen befchaadighden , inzonderheit op den tweeentwin-

te
van Augu^uS - Twce daagen daarna viel iet voor dat nu flaat

A-ViceadmiraalSweers.
Schoutbynacht de Haan.

A. Kapteinen Dirk Schey.
A. Joojï Verfchuur.

^•JakobBinkes.
A. Niklaas Verfchoor.
A. Hendrik van Tol.
A. Thomas Tobiaszoon.

A-Jakob Berkhout.
N. Jan Dik.
N. Gerrit Boos.

A. Ifaak Viterwyk.
A. DavidSwerius.
K.Jan Gyzels van Lier.

K.Tieter Dekker.

K.Jan de Jong.

A. Roemer Vlak.

400.

3 5°-

300.

z6o.

z6o.

240.

240.

22f.
l8o.

77-

77-

18.

12.

6.

20.

20.

20.

90.

61.

69.

60.

48.

55-

50.

50.

50.

40.

S9'

58.

28.

16.

zo.

81. iii-J*
„ quadrcon-
*>0. der van

74.
Gcnt'

70.

<?4 .

64.

60.

60.

5^.

44-

4S.

42.

24.

24.

24.

fch
n ' en daarna vee^ gezegus veroorzaakte. Tcrvvyl verfcheide

'th?*n van s Lanc*ts vloote ,
den vierentwintighften van Auguftus , naa m A"i-

va

n

Jj
aten van den bovengemelde ftorm , ontrent zes of zeven mylen ^ ^

^eftkappel ten anker laagen, en het fchip van den L. Admiraal de gcl

"
h K

u

0
".

dat
ter

°p zy lagh en krengde , zagh hy een Engelfch Konings Jf^'jjgJgJ
8

]Vje
5
Cu Bntannüche vlagge van degrootemaft lietwaaijen, genoemtde zc

e

llt^
*ej]

daC Uit dc Maas c
l
uam en naar EnSelandt wilde, door de vloot de Holiand-

gefc
?' llem met cenige eerfchooten falucrènde : daarhy, Üevvyl al zyn ™^5? 1

^ nut in de ly ftondt, om te krengen , niet op kon antwoorden : maar «rit door

dc t Admiraal van Gent
• daar het jacht dichtft langs liep

,
antwoord-

J^Sïi*
Ren

zevcn eerl
'

cnoot«n- Waar op ook de Ruiter zyn volk in 't kren- de Ruiter
aanprefte

, en ftraks daarna , toen zyn fchip weer recht lagh , ver- £"
0 ĉ

r

a

eerde begroec.
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1 671. eerde hy 't gemelde jacht met negen cerfchooten , zonder dat het daar

weer op antwoordde. Daarna ging de Ruiter onder zeil ,
verzaamelen-

de de vloot , en beriep toen de Hooftofficieren en Kapiteinen aan zyn

boordt, opnecmende wat fchaade ieder in 't hardt weder hadt gelceden.

By die gelegentheit verhaalde de L. Admiraal van Gent ,
dat het I\o-

DcKapi- nings jacht, naa dat hy 't met eerfchooten hadt begroet, tweemaal me

£3X' fcllarp op hem fchoot , om dat hy zyn vlagh niet ftreek en het topzeil

f Admiraal
nict *iet va^cn - Dat ^y daar °P zyn Kapitein aan 'tjacht ftuurde

,

°m,®

Tan™ reeden van dat fchieten te onderzoeken, en, uit hem verftaande dat 1

zalffryken. Mevrou Tcmplc in hadt, en wat de Kapitein cifchte, zelf aan

was gevaaren , om Mevrou Temple , dewyl hy t'haaren huize ,

m
Haage , voor deezen veel eere hadt genooten , te begroeten: en

hy daar den Kapitein , met alle bedenkelyke beleeftheit ,
aandiende , ^

Van Gents hy een zaak van zoo groot een gewiekte , als was het ftryken
^oor

aa" doÏKa- K°nm£>
sJ^fa °t.

mze et
$en tyt , zonder een particuliere ordre daa

rutein. toe te hebben, niet of zich dorft neemen : en by aldien zyn W}*\...r

van Grootbritanje oordeelde dat het hem toequam , dat dit verft"
1 l

fchen zyne Majefteit en de Heeren Staaten, hun beider Meefters, P.
bejlecht te worden. Dat hy daar op niet vriendtfehap van den *

J
tein was gefcheiden. De Heer de Ruiter en d'andere Hooftoffcieren

s

j
g

ftondèn toen , dat men tot dat ftryken niet gehouden was ,
als .

^

met de vloot of onze eige kuft , en niet in de Britannifche zee- N a

handt heeft men in Hollandt gelooft, dat eenigen van 't Hof van k

landt , die den Staat der Nederlanden gaerne wilden beoorlogen ,

en ^
redenen toe zochten , het zenden van dit jacht hadden bedacht en^
gevonden , om 's Landts vloot , op haare eigen kuften leggende ,

op te ^
ken, en den Admiraalen het ftryken af te vorderen ; op hoope

' nieuwigheit der zaake eenig voorval zou veroorzaaken tot beVOfd 1

^
van hunne voorneemens. Men liet ook niet naa zich in Engeland

'

dit voorval te dienen : voorgeevende , dat van Gent tot den Kap!t ^
genoemt Carrou , hadt gezeit, dathy uitdrukkelyke laft en ot&c J
nocht voor den Koning van Engelandt, nocht voor eenigen Kon^

V

k

jiSX de
f

werelt te ftryken. Men riep dat men den ftandaart der Kon*
gdandt, lyke hoogheit verachtte , en het recht der vlagge hooohmoedelyfc

lc

f\n
dc

,
en dat het gantfehc volk van Engelandt zich dit oa&T t

,

fmaadt hadt aan te trekken. Dat niet alleen enkele fcheepen ,
maar g

a

^
fche vlooten voor een enkel Koningsfchip of jacht gehouden ^aa**

ftryken. Ook maakte de Heer Johan Boreel , Ambafladeut ^%e t\

den Staat in Engelandt, door verfcheide brieven aan deHeeren *
£ efl

Generaal bekent, hoe hoogh dat weigeren van Van Gent by %t
\^t

'tvolk vverdt opgenoomen, en hoe verfcheidelyk de zaak werdt ver <

staatenbe'-

0 De Heercn Staaten z°nden daffchriften van Boreels brieven aan &
n ^

gecteu dat ter , met laft en ordre
, dat hy , de verklaaring van Van Gent en a

^Q0^
t£SEL aangaande

het V00rgevallene, gchoort hebbende, hunne ^o0g
ren fp

oe-

richten wat een omftandig en net bericht , hoe zich alles hadt toegedraage
11

» zon.

ÏSL d,'gfte >
over nacht en dagh, zoude toezenden. Op dit

aanfcbiyV^, e0

voorgeval- den de L. Admiraalen , de Ruiter en van Gent , het volgend v

Icn
- bericht , met zyne bylaagen

, aan de Heeren Staaten.
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Hoog. Moog. Heeren. 1 671.

h^^T' G^ere
ff

e^s den middaghzyn myte gelyk hier aan ******
^doordrieve^

een ?,
H

°°/' M°f T ,

heibe* te fchV™n . namentlyk SS3?
rayon den eerften deezer looiende maandt , hebbende tot bylaae twee

fchV l

%
0Z

itf
b?Tn

' &efchree™n ™n den Heere AmbafadeurBoreel, tot gèi'hKo-
doch zynde maar relatif'tot de jonghfie van den 28 AmufliT^^

Wieeden; ten tweeden, het delicaat van de gezeide mifftve enle by-tf^
agens ende ten derden, een van den vierden deezer kotende maandt 2evalIen -

jrgezefchapt met een refolutie van dien zeiven datum , ende copie
*n noch een derde miffive van de gemelte Heer Ambaffadeur , tnedeee-

cZ
66^ Ut Lm

tm '
den

z

9 ^«ft* leP^den, aüe rnakende de ren-
wre, voorgevallen tuffchen een Engels Koningsjacht eneenige fchee-^an sLandtsvloote, op het welke V Hoog. Moog. requirerenfpoe-

JP, ferttnent ende omjlandig bericht
, gelyk de zelve daar van bye<gen, met behoorlykrefpeB

, gelievengedient te zyn, ende te weeten.
Vat wyopMaandagh, den 24 Augufti leftleden, met >s Landtsvloo-

J
ten anker eggende ende ik met myn onderhebbendefchip op z4 va-

l^WeftkappelOoftzuidtooft tujfchen de6a 7 mylen van ons\ on-rent het vroeghfchaffen , doen myn fchip op zy lagh en krenghde , een
^ngelfih Koninghsjacht , uit de Ooft naa de Weft , door de vloote is
*oomen zeilen, ende mitsdien het een Britannifche -vlagge van degr00-
te maft lietwaaijen, oordeelde ik datter iemandt van qualiteit moefte in
weezen, te meer , doen ik hoorde ende zagh dat uit het fchip van den
Heer L. Admiraal van Ghent , 't welke ontrent een groote gootelinoh
fchoot in 'tJVeften van ons mede geankert lagh

, zeven eerfchooten
wierden gedaan

,
naa dat uit het gemelte Koninghsjacht tevooreneeni-

ge fchooten met fcharp waren gefchooten , gelyk de Engelfche, endealle
«ndere Komnklyke fcheepen, ten aüen tyden, haare fchooten van eerevJte vermaak gewoon zyn te doen , daarom ik myn fcheepsvolk in 't kren-^ ««nprefte ende doen het fchip weder recht lagh, hebbe ik ook, ten

lil *™] tv
,°?rfcbrfe

™'jacht, 't zelve met negen eerfchooten zefa
z2 ',,ï a

\
h°ewel daar uit hetJacht niet wierde gerefalueert

°° en hadde ik geen gedachten dat den Kapitein daar van geformali-
*ert en van gevoelen was , dat aan zyns Koninghs Tavïllon , in het
Hmfl daar wy doen laagen, door ons meerder refpett hadde behooren
Hieven

,
ende V Hoog. Moog. vlagge daar voor geftreeken te worden ,

*aL
ende al 66r ^ dat dien zelven voordemiddagh wierde ge-

tend
6rt d°0r de &emelte Heer L

' Admiraal van Ghent; doch wee-
* datter by ons niets en was gepecceert

, ofte eenige ordres van

vïnd°^' &econtrarieert '
zo° en hebben wy niet dienfligh konnen

die 1
H de Zelve onze mifflve van den z 5 Augufti leftleden met alle,Papiculariteiten moeilyk te vallen > Maar alzoo het de zelve tegen-

pool
gh van ons be&eeren > ™de dat de Heer L. Admiraal van Ghent

ik a
zyn Perf°on ten principale de zaake heeft by gewoont , zoo hebbe

en^
an

, ]

em
* terftondt naa den ontfangh van de voorgemelte mijftven

de
6 Vlagen, hïer aan boort ter handen geftelt een, dubbelt van alle

*uU
6

1 °°k daar °P aannam V Hoog. Moog. ordre daar in te

«ann?i°°
me™ gelyk deszelfs antwoordt ende bericht hier benevens

*>

üj&- Mo%' werdt geaddreffeert , ende alle het geene dat daar
werdtgezeit, belangende het diftricl daar wy lagen , doen bet jacht* Boek

' Llll paf.
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1 67 1 .paffeerde , zullen alk Hooftofficieren ende Kapiteinen van 's Landtsyloo-

te zeer gaerne attefteeren, wanneer zulks van haar werdt vereijcht,

dat wy echter, tot nader ordre van VHoog. Moog.niet en zullen doen ,

ter conjideratie van de aanbevoolenfecretejfe.

Myn Luitenant was den voorfchreevem^ *Augufti 's morgens wegens

my , door de mondt van myn Kapitein , gelaft , een brief te brengen aan

de Heer L. Admiraal van Ghent , daar mede 'hy met de chaloupe van

boort fteekende, en 's Koninghsjacht tujfchen ons fchip ende dat van e

Heer van Ghentpaffeerende ,
bejegent hy °t zelve , en doet het ,

onêe*a
j^

aan; vraagende van waar het quam, wie hetinhadde ,
endeivaar

ƒ
heen wilde :, daar op hem , naagelegentheit , geantwoort zynde ,

r
^ ^ '

zonder meer , vandaar voort
, ondertujfchen refcontreert hem den.

van Ghent met des zelfs chaloupe, ende uit refpecJ , om dien Heer i

zyn woordt niet teftutten , ftrykt de Luitenant by , ende volght

Edele aan 't Koninghs jacht , daar hyden brief overgaf, die a êeut
i'

hielde, dat ik begeerde, dat de Heer van Ghent in des zelfs es(pa

by notitie geliefde op te neemen, ende my toe te zenden , voat rarn?

ende fchade in 't harde weer, daar te vooren gehadt , by 't zelve^
geleeden : ende ü zoo weder hier aan boort gekoomen , zonder a

,

van iets bekent te maaken , tot op gifteren , dat ik het hem tf^fjJ.
uit het fchryvensvan de Heer Ambajfadeur Boreel, van dato

} upe

gufti leftleden , meldende dat een Officier uit myn fchip met de ch^° /

mede aan het Koninghsjacht wasgeweeft. '

t s

Uit deeze voorfchreeve rencontres zullen Hoog. Moog. nU
y

klaarlyk konnen zien hoe nootzaakelyk dat een reglement op ^f°-nen,

van fdlut en contrafalut voor der zeiver Officieren ende Kaftiet

diende beraamt , ende tot der zeiver refpeflive naarichtinge
e

u

fecuriteit gearrefteert te worden, in voegen, gelyk het zelve diMn

is voorgeflaagen ende geproponeert geweeft , en gelyk ik ook ,
t>

duurende deeze expeditie, by myn dïjtïntte brieven van den 9 eme *

Juny leftleden, V Hoog. Moog. onderdaanighlyk, doch tot noch toe, ^
\

geefs , en zonder eenigh antwoordt daar op te bekoomen hebbe^
zocht ,

gelyk als ik noch by deezen op 'talderernftighfte ben d00?
e '

want dm ongereguleert daar in te leven is een al te lajfigen ende
leuzen zaake , niet alleenlyk voormy, maar ook voor aUe Officieren^,
Kapiteinen , die de eer hebben vanV Hoog. Moog. ter zee te dienen

>' en

zoo lange als de zelve my niet exprejfelyk injugeren , ende beveele*1 <f

,

dicht op de kuften der vereenighde Nederlanden te ftryken, gelief**

j

e
dezelve te verzeekeren dat het niet en zal gefchieden ,

totwelk
enetn

c]y
wy niet verder ofte nader van ofte aan de zelve kuften zullen tr

ten te koomen , dan wy waren toen ons het gemelte Koninklyke J*f

den 24 van de voorleden maandt , is gepajfeert , alwaar ^^^f^roP
wijle dat het zelvejacht

, ofte eenige andere Engelfchefcheepen ,^
voorbedachtelyk uitquaamen, ofte gezonden wierden, endedaj ?

tfntie
ander ooghmerk als omme V Hoog. Moog. goede meyninge ende

wel ende getrouwelyk te pareren, fobedieren ende fachtervolg

'

aft
P.S. Totbewys, ende contradictie van'

t
gunt in 'tbeginvan t*> ,^

uit een miffivevan de Heer ^Ambajfadeur Boreel
,
gefchreeven tot h ^

den i $ Augufti 1 671 , werdtgepofeert
, gaat hier nevens noch een v

ringe van den Schoutbynacht de Haan, om te dienen na be^oore!
l

jmaih'
Waarmede eindigende , Hooghmoogende Heeren ,

^likGodtatb
tigh bidden, V Hoog. Moog. loflyke regeeringe ende der zeiverƒ J^

n
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jn hoe langer zoo meer te willen zegenen. Aclum in 's Landt s fchip 1671.
«e zeven Trovmcien

, zeilende , de Maas Oofttenzuiden ontrent 8 mylen
v<m ons, den n September 1671.

Uwe Hoog. Moog.

Ootmoedigh , gehoorzaam endegetrouwe dienaar

MICHIEL ADRIAANS 2. DE RUITER.
Hoog. Moog. Heeren,

%n Heeren. T>en Heer Admiraal de Ruiter heeft my, onderfe-
reteffe > gecommuniceert V Hoog. Moog. brieven van den eerfen ende
loeptember 1671, met de nevensgaande bylagen van den Heer Am-
padeur Boreel

, in dato den z 5,1% en 19 Augujti des zeivenjaars, uit
^elke my gèbleeken ts , dat den Kapitein, commanderende het jacht
*n den Koningh van Grootbritanjen , waar mede Mevrouwe de Am-

0aIfatrice Temple naar Engelandt getranfporteert , ende op den z^Au-
Wi door 'sLandts vloote gepajjeert is, een zeerabufif, endeinveelen
telen direBelyk tegens de waarheitftrydende , rapport gedaan heeft ,

&efyk alsV Hoog. Moog. uit het hier nevensgaande extrafï van myn jour-
naaK ende het rapport van den Kapitein , die ik aan het voornoemde
Jacht geftuurt hadde, klaarlyk zullen konnen zien.

Ik hebbe geoordeelt , dat de beleeftheit vereifchte , ende V Hoog.
Woog. niet onaangenaam zoude zyn , dat ik ( hetjacht zoo naar op myn
*yde pajferende , dat men met een fteen daar in zoude hebben konnen
"Werpen) gingh begroeten eene *Dame , in welkers huys ik , in den Haage
Zynde , veele eere ende civiliteitgenooten hebbe.

Ende wat belanght het geene in de voorgenoemde miffiven van den
Beer Boreel gemeldt wordt , dat men my mede naar Engelandt zoude
hebben willen voeren, hebbe niet konnen merken , door het onthaal , ende
affiheitvan den Kapitein ende vordere Officieren, dat daar toe de min-
Jte gedachten geweeft zyn , ende zoude ook mifchien zoo licht niet Ur
^cutie hebben konnen geftelt worden.

.
«*.S. Tot meerder verklaaringe ühier bygevoeght een extract uit het

J°urnaal van myn Opperftuurman.
Qp V Landts fchip de goude Leeuw , dryvende met ftilte Noordtten-
eften ontrent 9 mylen van de Maas , den 12 Septemb. 16ji.'s morgens.
+k verblyve met alle onderdanigh re/peB ,

Hoog. Moog. Heeren

,

Uwe Hoog. Moog.

Getrouwe en zeergehoor'zaame ^Dienaar

W. J. V. GHENT.
Qr

1 en bleef daar niet by : en men vernam in 'tkort dat de Koning van

n
°0tbritanje iemandt naar den Haage zoude afzenden , om zyn mis-

Hi/
Cn over dat voorval re betuigen. Daarna werdt den L. Admiraal de

, °^r

,

e

a
°P

pja

lter by hunne Hoog. Moog. maght gegeeven met 's Landts vloot van 2CI1 van""

h
ats te moogen veranderen, en daar mede te loopen ter plaatze daar JjUndts

tOUw°
Ude oordeeIen dat in 't hardt weer de minde fpilling van ankers en

ko0 1

Z°ude llebben te verwachten. Naar overleg van zaaken ver- 30^.

*W y daar t0C d° Plaatze ter halver zee , tuflehen de Maas en dekuft
a Engelandt: te weeten, tien of elf mylen Noordtweft van Walche-

Llll 2 ren,
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1671. ren , en elf of twaalf mylen Noordtwefttennoorden van de Maas. Maar

in 't midden van September vverdt beflooten, dat de vloot zich zou ont-

houden tuüchen de Maas en het eilandt Schouwen : 't welk de L« Admi-

raal aan de Hooftbevclhebbers en Kapiteinen by gefchrift bekent maak-

te. Hy ftelde met eene eenige ordre op het falueren van Koningklyke

fcheepen ofjachten , die de vloot, daar leggende
,
moghten bejegenen

,

in maniere als volght.

Michiel Adriaanszoon de Ruiter, Ridder, L. Admiraal van Hollandt

ende Weftvrieflandt , Opperhooft van 's Landts vloote

:

oS?eop
r,

t
Notificeert hier mede alle Hooftofficieren en Kapiteinen ,

onder

^
verzeilen voorfchreeve vloote agerende, dat het voortaan met de zelve vloote z>

fnookop' werden gehouden tujjchen de Maas ende het eilandt van Schouwen, ou-

hetfalucrcn trent 6 aj mylen uitterlyk buiten die kuften, alwaar, tot nader oraï
,ê

nfogkNa ê generaale rendevous voor de voorfchreeve vloote zal wee&en , ^
fcheepen of zich aldaar onderzeil, dryvende

, ofte ten anker zal onthouden ,
n

^jachten. jaf je gelegentheit van weer en windt zal frefenteren ende koQrncn
,^_

te laaten. Ende in cos dat iemant van de zelve aldaar quaarne t P

moeten , ofte aangedaan wierde door eenigefcheepen oftejachten

,

in dienft van d'een ofd'ander van de nabuurige Koningen, de ^T^n
verdacht weezen , in gevalle dat het ons ge/chiet , en wy de eerp 3f

die zoodaanige fcheepen koomen te pajfeeren , de zelve zullenfa 0.

met 13 , ofte iemant van de andere L. Admiraaien n , Viert

J

e

len 9 , Schoutenbynacht 7 , ende een gemeen Kapitein 5 eerfchooten.
&

wanneer de gezeide Koninklyke vaartuigen , in manieren als vooren >

je
eenfchip uit 's Landts vloote zyn gefalueert , zullen zich derejfe ^
zelve vloote daar van onthouden , 't en waare dat het Opperhoop *

goedt vonde zelfs te doen, zonder met hetftrykenvan vlaggen ofte
0n

j

e

zeilen in dat diftrifl eenige meerdere eere aan zoodanige KoM* 7
^

fcheepen ofte vaartuigen te defereren, maar zich verder reguler** ^
haar Hoog. Moog. refolutievan denijuny, ar ticulo 4 , by de^lM ^
zyngeïnftrueert , ende onzeparticuliere ordre , in conformitévdH diefl

t>. r

geeven den 6 der zeiver maandt , articulo 2 , beide Ieftleden , ende
e'X

luidende, de welke refpeflïvelyk by deezen worden gerenoveert ,

etl

u
een ieder gelaft de zelve ftriktelyk te obfèrveren , zonder daar ^
blyven in gebrecke. ^Aclum in V Landts fchip de zeven

eProv^
ten anker leggende , de Maas Wcftnoordtweft ontrent 7 mylen

°}

den 15 September 1671.

MICHIEL ADRIAANS Z. DE RUÏT£R
'

De reize des Konings van Vrankryk naar Duinkerken, daar hy^
leger monfterde

, afgeloopen zynde zonder iet vyandtlyks t'on

men regens de Spaanfche Nederlanden, zoo beflooten de H**££flt
-

fluiten teil der vereenighde Nederlanden hunne oorlogsvloot weer £

j

lCt

vioou'h i

bieden '
enin 'sLandts Wenen te doen invallen: te me£t,

a
°«

en .
Den

te roepen. herffifaizoen de zee met daagelykfche ftormen begoft r
'°n

, n uiterteti^De Ruiter eenentwintighften van September ontfin^ de L. Admiraal de
. Jenvvas

Sr'oe dien einde zyn ordre van de gemelde.Staaten
,
diedennegc»0^ jkaii-

ordre. geteekent. Doch dewyl het fpade was , en de vloot te verre va

f ^cje-

deren verfpreidt lagh ,
kon daarvan geen kennis aan alle de

,

Ho°^glis

.

ren en Kapiteinen werden gegeeven: nocht ook niet des andere^ tfit

door de harde windt, die ontrent den middagh in een zwaare ^
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jjen Zuidtzuidtweften veranderde. De vloot lagh toen ten anker, heb- 1671.
bende de Maas ontrent vyf mylen en een half Ooftzuidtooft van zich
leggen. Het onweer, dat toen met een zeer befloote en dikke locht

,

,

s

k

c

r

h
[*

r

k

£
^ groote regen opftak, beliep de kuften van Vrankryk

, Engelandt, uit den

1"*

v aanderen, Zeelandt, Hollandt, en andere Landen, met een fchrik-
Ketyken verderfTelyk geweldt, houdende de ftorm aan meer dan twee Tecioühcir
etmaalen lang. De windt joegh zee en ftroomen op verfcheide plaat-

baardt*

^nzoohoogh, dat fteeden en landen etlyke mylen onder vloeiden
, vee-

ernenfchen en beeften in de huizen of weiden verdronken. Veele fchee-
pen gingen te gronde , of werden op droogh en tegens de hooghten ge-
z% overal zagh men de wrakken dryven. Etlyke dyken braaken in

,

01 werden merkelykbefchaadight: eenige polders liepen onder. Demuu-
f
en en wallen van zommige fteeden , inzonderheit aan de zeekant , zyn
geftort. Veele groote gebouwen en meenighte van huizen werden in

geheel of ten deele omvergeworpen , en ontallyke hooge fchoorftee-
en

> en zwaare boomen
, omver, of uit d'aarde gerukt. Dochopd'eene

Vaats duurde de ftorm langer en trof veel feller dan op d'ander: en,
at Wonderlyk en aanmerkelyk is , 's Landts vloot leedt in deezen ge- En , dit
^enen ftorm , daarze ook het gevoelen van hadt , geene of weinig wonderlyk

jpiaade. Al de fchcepen bleeven op haar ankers leggen: doch een Vriefch
cn,

p, onder 'tesquadre van Bankert, raakte den tweeden dagh driftig nigbcfchaa-

Van zyn anker, en dreef twee uuren lang, wel twéé mylen ver , Zuidt-
d,shc'

aan , tot dat men 'tweêr achter zyn anker zagh opdraaijen. De
^choutbynacht Vlug hadt drie kabels met een anker verlooren , ook
berden de fcheepen van den Schoutbynacht Jan Matthyszoon , en den
Kapitein Wytze Beyma eenigermaate befchaadight , maar zoo niet , of
k konden noch zee houden. De L. Admiraal de Ruiter, enaldie'tva-

derlandt lief hadden , dankten Godt voor de behoedenis van 's Landts
vloot in zulk een algemeen gevaar: en 'tfcheen dat de goddelyke voor-

^enigheit dees vloot in dien ftorm wou bevvaaren en fpaaren , om in

^volgende jaar tot een voornaam werktuig van 's Landts behoudenis te

bekken. Naa 'tbedaaren van 'tonweer zondt de L. Admiraal de Rui-
ler met advysjachten ordre aan de Hooftofficieren en Kapiteinen , aan-

|^
ande het invallen van 's Landts vloot. Hy beriep de Bevelhebbers der

"aasfcheepen aan zyn boordt, en beval de zwaare fcheepen met hem
n

.

aar Goereê en de lichte naar de Maaze te zeilen. Toen fcheide de *s Set*>

°°t van elkanderen: Bankert zette zyn koers met de Zeeuwfchefchee- fchcid!ran

Jï^naar Zeelandt. "Van.Gent
, Vlug en Enno Doedes, zeilden met ee«-

^mfterdamfchc , Noordrhollandtfche en Vriefche fcheepen naar Texel

,

^
aar ze alle behouden inliepen. De Ruiter quam den negenentwintigh-

^
Cn van September met zes Maasfcheepen voor Hellevoetfluis , en nam

1 Pctfoon zyn reis over den Briel en Maaslandtfluis naar den Haage,

rarT
^ den vvfclen van Oclober ter vergaadering der Heeren Staaten

w 0rt of verflasn ^ee^c van zvne reize cn t0Snt '
die alleen g

eftrekt '

c °m doorlog voor te koomen , de Spaanfche Nederlanden te bewaa-

^
n

> en 's Landts havenen en kuften tegens allerley overval tebefcher-

y
en

- Ondertuflchen vermeerderden de gedachten , dat de Koning van

m
ratikryk iet voor hadt tegens de vereenighde Nederlanden, en 'tver-

100r °g-

^eden
, dat de Koning van Engelandt met hem verftandt hieldt. De

f
>en Staaten werden van verfcheide kanten onder de handt gewaar-

*°ut, dat de Koning van Vrankryk geduurig liet arbeiden , niet alleen

^ Engelandt van de Triple alliantie af te trekken, maar ook met Hol-

Llll 3 landt
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16*71. landt te doen brceken. Dat de Koning fprak van de Staaten te zullen

vernederen , of gedwee maaken : dat hy veel volks liet werven ,
en

een leger van over de 100000 mannen te veldt , en 40 oorlogfcheepen

in zee zou brengen. Doch in Engelandt gaf men goede woorden ,
en de

Nederlandtfche Ambafladeur Boreel drong zoo weinig in 't geheim der

zaaken, dathy op verfcheide tydenaan de Heeren Staaten fchreef, dat

xoaob. het innerlyk in Engelandt noch niet quaalyk ftondt: datde Koning van
ilNov

- Engelandt hem gezcit hadt, dat hy niet zou nalaaten de Heer-en Staa-

ten, volgens hetgemaakt tratfaat , byftandt te doen : dat hy met hernia-

nNov. jei'mg £wri0gjj Zou zoeken voor te koomen
, ofanders zyn beloften,

van

hun met 40 oorloghfcheepente hulp te koomen, houden. Dat hy nietgeen-

lDec
' gageert was , maar #alliantie heilighlyk wilde onderhouden :

dat
'

de

Franfihen van complimenten tot engagementen hadden gezocht te'koo-

men: daar de Koning niet toe wou verftaan. Dat zyn Majefteit by

tlDec
' Triple alliantie zou blyven. Maar de Heer Pieter de Groot,

Ambana-

deur van den Staat in Vrankryk , naauwer lucht van zaaken hebben e,

»5
:»». fchreef uit Parys, dat de deïïèinen konden veranderen , maar datde na

onverzettelyk was: dat Engelandt oorzaak was van al 'tquaadt,
omzo Nbv,

de party hadt verbaten : dat Vrankryk 40 fcheepen by 60 van *fh

landt zoude voegen : met verder bericht van 'tgeen tutfehen
beide

Koningen in 'theimelyk was beflooten , en wat vlyt wegens Vrankfy

werdt aangewendt, omandre Vorften tegens den Staat op te mw? '

inov. of tot ftilzitten te beweegen. Dat men in 't begin van November \
n

<

$
de dat Vrankryk de Nederlandtfche koopmanfehappen noch ^aVa ti-

met nieuwe tollen meer en meer bezwaarde) ook het inbrengen der* r

fche koele wynen , azynen , kanefaffen, papieren en kaftanien
v

'

boodt, om den Koning, door de fchaade die zyn onderdaanen daar d

leeden, tot nadenken te brengen, en de vreede voorden oorloghte"
fl

kiezen. Maar dat verbodt werdt niet wel opgenoomen , enmen^1

t

'tHof van Vrankryk , dat het geen Republyk pafte tegens Tiopff
^

een' Koning op te ftaan. Eenige Franfche Heeren gaven toen g
efl

\c
te kennen dat ze de vloot der Staaten vreesden

, maar niet het legef

landt. Dit deedt hun te meer moeite en koften aanwenden, om
landt in tlpcl en aan hunne zyde te brengen. De geenen die on& T
Staaten met naamen die van Hollandt

, de maghtighftc P^Sen
het meefte bewindt van zaaken hadden

, zochten de Provinciën ,^
st^ntr- f"

Steeden we
J \

e ^vecgen om zich in ftaat van tegenweer te *

hindert le^» maar veele beletzelen verhinderden hun voorneemen : Acnom zich men het twiften over 't uitvinden van geldtmiddelen : het bc-
ftaatvantc- °ver t aanftellen van een Kapitein en Admiraal Generaal ,

cïï l

)%jts
ccnwccrtc paaien van zyne maght met verfcheide inbindingen: daar zoo veel l>

zonderhei?"
meê verfleeten wierdt

, dat men de wervingen van 't nieuwWf\r
telandc. (die eenige Leden niet wilden inwilligen , of men moeft eerft

£{l

pitein cn Admiraal Generaal verkiezen) te laat by der h&dt en
veel te langhzaam en traagh was ontrent het befluiten der *****

jooC
verbonden ,

die tot 'sLandts befcherming konden dienen • /f n(
w-

werden veele dingen
,

tot verzekering van de grenzen aan de * '

de , niet in tydts naar behooren bezorght. De beftê landtrnu"?*
fl ,

door een vreede van vierentwintigh jaaren
, en verfcheide afda1»^^

zeerverftorven, verbaftert, en vernictight
: 'tgeen zoo geen P

laa
Lfin

ontrent het zeevolk ; dat zoo langh geen vree hadt gehadt ,
en

tydt van vreede , door de natuur der zeevaart
,
altydts ten oorlog
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P
eoefFent. Hier uit ontflondt , dat ontrent deezen tydt in'tftuk van i6jt>
foorlogh te water beter ordre werdt gehouden, dan ontrent den krygh

lande. Maar veelen konden zich niet inbeelden dat Engelandt met
vrankryk tegens de vereenighde Nederlanden zoude aanfpannen om die
te gronde te helpen , dewyl zulks zou ftryden tegens het eigen belang
van Engelandt, tegens alle d'alliantien met de Staaten gemaakt, ook te-

?
ens ^'aanmoediging van 't Parlement , dat den Koning tot het handt-
"aven van de Triple alliantie , of het drievoudigh verbondt , boven ge-
*?!

e^t, een drievoudige onderftandt van geldtmiddelen hadt toegeftaan,

J

le ontrent tot 2500000 ponden fteerlings beliepen, met aanbieding van

J

es noodts noch meer in te willigen. Doch duitkomft der zaaken leer-

jj

e dat men dat geldt tot een geheel ander einde , en tegens den Staat
ei

j

Nederlanden gebruikte. Ook hadden de Heeren Staaten deeze zwaa-
iden in 't ooge : 't geen oorzaak gaf dat ze in December met groo-
eHernft over het toeruften van een oorlogsvloot tegens 't voorjaar in

fl^
r

^
d

£andrling traaden , en daar over door etlyke Gedeputeerden der Ad- over het

^faaliteiten , en den L. Admiraal de Ruiter , ten dien einde in den Haa- jutten

Jj

e °ntbooden , lieten beraadtflaagen. Daar werdt voorgeflaagen , en aan iogSWooc°
r*

,

e Heeren Staaten vertoont , dat men tot verzeekering van den Staat tcgens'c

^oorde toe te ruften een oorlogsvloot , beftaande uit de volgende "TenToet.
Icheepen .

36 Oorloghfcheefen , gemout"eert van 60 tot Sofukken , enieder bemant

door den anderen met 320 matroozen en Ho foldaaten.

36 Oorloghfcheefen , van 40 tot 60/tukken, en ieder bemant met zoo

matroozen en 5-0 foldaaten.

Fregatten van oorlog, van 20 tot 30 Jïukken, enieder bemant met

80 matroozen en 20 foldaaten.

H Branders , elk bemant met 22 koffen.

H Galjoot s , om te dienen tot advyzen en aanvoer van water.

M Snaauwen , of licht vaartuig , elk bemant met 25 koffen.

, ^en maakte ook overflagh van de koften, en bereekende dat het be-

°°P deezer uitrufting in acht maanden tydts zou bedraagen ontrent

r*93 992 gulden. Ook werdt den Heeren Staaten aangedient , dat al deeze
°ften zouden moeten worden gevonden uit extraordinaire fubfidien , ten

!
etl einde te bewilligen , door dien de loopende middelen van de Kolie-

ken ter Admiraaliteit daar toe niet zouden konnen furneeren , ten op-
*lchte van de laften daar mede ze waaren bezwaart , zoo wegens de

|
r°ote achterftallen der gemelde Kollegien , door de wanbetaalingvande
*°vincien die in gebreeke bleeven , als mede om de verfperring en ver-

bering van de commercie. . . Doch op deezen voorflagh quam men
°* &e«n befluit , en 't liep noch etlyke weeken aan in 't volgende jaar

vl meü met eikanderen over dit hooghwichtig ftuk kon overeen-

m I

mm
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•<7». HET LEVE N
VAN DEN HEERE

MICHIEL DE RUITER,
Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

Hollandt en Weftvricflandt.

ELFDE BOEK,
u volght de fchrikkelykfte en gevaarlykfte oorlogh die

de Staat der vrye Nederlanden ooit overviel, zoo ramp-

fpoedigh te lande, dat alles ftondt op het punt
van zyn

ondergang; maar gelukkig te waater : daar deL
•£

miraal de Ruiter een der voornaamfte \verKtwg*

ftrekte van de gemecne behoudeniiïè. Debckomme

«—-nis diemenhadt, dat Vrankryk en Engelandt
tege

de vereenigde Nederlanden zouden t'zaamenfpannen , is boven verijl
'

ook het geen tufTchen den L. Admiraal van Ghent en 'tjacht de
Me'1 '

was voorgevallen. Daar op quam de Heer Georg Dovvning > f
ie"

indenHaa- komlt in aeeze Landen nooit iet goedts voorfpelde, in 't begin
van j

nuarius des jaars zeftienhonderdt tweeëntzeventig ,'in denHaage >

v

ftezyn Majeftèit van Grootbritanje derwaarts gezonden. Zyn aankom ^I i Un.

fCi,»„ iV
--«..«v 'v g">-ui gciaac , en veriuaarae , 'W-Um:

"iTdc Tr ™lkomcfie
.
&oede genegentbeh om alles ten befte te helftenfelf' r

Malin,™ -t
dat by water in wyn en geen wyn in water zou doen- Vat V \m3" a (ydt de t"*™» *** Metjier badt moeten breekt». »>frL

ken. sz'ch zeiven met Jcherf was. Maar dccze goede woorden Vf*a" hv
eerlang in een fcherpe klaghte, over 't weigeren van 'tftrvken, ^t l
in gefchrift overleverde, en op deezen zin uitquam • dJt hctfiW tMerlmden eenentwïntighften \an Au^ut ^lotifeS^ftmoet, dat met wilde ftryken: dat de^Xrlï/^{£& wfi t Me

TtUtWee ^daarna eenanderf%fihifhadt bejegent dat ook weigerde teftryken : dat de L-Jffl,vanGbentaan zyn boordtw« gekoomen /zeggende dat by geeni#K,
de/wcg:„

d% d" zaakinden Haage moefl afgetandelt worden. Vatf%
^^.nrngverftondt^nzyneerebierdoorzoogeauefftengefibonda

hy daar voor voldoening moeft hebben : Jat het weigeren v# ^Jjt
ftreedt tegenshet 10 artieu/ van het traktaat van Breda «/"u
ftrafyque - dat hyeenfublyke en amftle fattsfaaie begeerde, *f'nu byna vyfmaanden vergeefs naa badt gewacht : dat me" be-
deel opnam voor ee» trotfeering. Vaar moeft een volle *f*~L&.

*aiMmJarat,e&f
blede" :,™m dle weigering ftreedt tegens de fi^Zpm

^tZTtettvan dezee, die Engelandt toeqnam. <Dat llle oorh/fi%e
.

zou«,af- moeftenftryken, en dat men vanGhent moeft llrafcn, omaltderf ' t

oriderhan. "* z'chvan diergelyke overtreeding te wachten. Men tra* amMing met over dit ftuk met hem , door eenige Commiftariflèn , in onderlig

«.verTS % bewee de >
dat Ilet recht van de vlagh niet moeft afgenoon.cn

den uit het traftaat van Breda
, maar uit een overoudt recht dat ^

Dow
over

derv

3 Pet
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j^gen van Engelandt toequam: dat het geen punt van civiliteit of be- léyz.
^eftheit was» maar van recht : dat in civiliteit altydts reciprocatie of
w<jderwiflèling van eere viel. Als van der Staaten zyde werdt (taande
gehouden, dat ze ontrent dit ftryken niet meer noch minder behoefden
e doen dan voor deezen gebruikelyk was geweeft, volgens het ioarty-
el van het tra&aat van Breda , antwoordde Downing , dat hy niet gekoo-

*?en wasom te argumenteren ofdifputeren: dat hy zich met geen fchool-
c«e argumenten kon behelpen. Daarna gaf hy een gefchrift over , in
Welk hy rondelyk zeide dat Engelandt de fouverainiteit toequam over
e Zee. Dat een ieder moeft ftryken , ook gantfche vlooten : dat van

c
"ent derhalven quaalyk gedaan hadt, en geftraft moeft worden. De

j
^miflariflèn der Staaten gaven tot antwoordt , dat de Heeren Staa-

etl aan alle hunne Admiraalen een ftri&e ordre hadden toegezonden

,

^ zich puntuelyk te reguleren naar het 19 artykel van het tractaat te
reda geflooten: Dat het gemelde 19 artykel niet zeide, dat gantfche

^
°oten voor een enkel fchip , veel min een jacht , zouden ftryken. Dat

^aar gezeit werdt , dat men 't doen zou , eo modo quo ullü retro temport-
m unquam obfervatum fuit , dat is: in voegen gelyk als ooit invoori-

8e tyden gebruikelyk is geweeft. Dat de Heeren Staaten overboodig
aaren te treden tot het onderzoek van 'tgeene van oudts gebruikelyk
as

> zelfs mede ten aanzien van gantfche vlooten : en in gevalle men be-
v°ndt dat 's Landts vlooten voor een enkel fchip hadden geftreeken

,

Zouden erkennen dat het recht waare, en daar niet verder over difpu-
teren: dat ze niet liever zouden zien dan dat een reglement op datftuk

gemaakt moght worden. Dat ze te vreeden waaren alle refpecl: te too-

ien , doch hoopten dat hun niet nieuws geverght zou worden. Daarna Voorflagh

Zeide de Raadtpenfionaris de Wit in de vergaadering der Heeren Staa- Raadtpen-
len van Hollandt, dat hy des nachts zyn gedachten op 'tftuk der vlag-^n

t

arisde

ge hadt laaten gaan , en , aangemerkt dat men de gemeente in Engelandt
lndruk zoude geeven dat de Koning den Staaten geen oorlogh aandeedt
len gevalle van de Franfchen, maar voor 't recht van de natie en devlag-
£e

> een ontwerp hadt opgeftelt, dat voorgeleezen werdt , en van deezen
ln Was : dat hunne Hoog. Moog. op het fondament van een redelyke Aanbieding

^endtfehap, en mits dat Engelandt het vyfde artykel der Triple aUian-
a

n-"fv
"

n
Ko "

e naakoomende , en dienvolgens de Heeren Staaten tegens den Koning Groottm-
an Vrankryk byftandt doende , by aldien hy hen quam beoorloogen ,

tan
'
e '

?
n°ooden, envrywillig toeftonden, dat zoo wel hunne gantfche vloot,

n

s
^yzondre fcheepen , voor een enkel oorlogsfchip , voerende des Ko-

.^gs vlagh, zoude ftryken: maar dat het ftryken zou gefchieden om
e refpecl: en eere aan een bondtgenoot en groot Monarch te bewyzen

,

Va
°ytïulks uit enkel refpeft , en dat daar uit geen argument tot naadeel

WiS* l
Vrye vaart zou getr°kken worden. Dees voorflagh werdt inge-

oe
maar Downing wou de zelve niet aanneemen , onder voor-

in
Vetl

> dat ze te laat quam , en hy laft hadt te vertrekken. Naa dat

<kü

aan ^eflooten <*e Heeren Staaten die aanbieding, door een Ambafla-

^
r

» ten dien einde naar Londen gezonden, den Koning bekent te ma-

n)e

: maar alles vergeefs ,
dewyl de oorlogh alreedts vaft ftondt. Want

Cl
jHoudt dat het befluit van met Vrankryk aan te fpannen al voor

j* yke maanden was genoomen , en men kreeg zedert kennis ,
dat zee-

te
Gelaat tuflèhen Engelandt en Vrankryk , {trekkende om de Staaten

n «eoorloogen, al den tweeden van Februarius, ouden ftyl, was ge-
0ten. Van des Konings zyde werdt ook geklaaght over zeekre Pilaa-

XI. Boek. Mmmm ren
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1671. ren (dit fcheen te zien op een gedicht van den Poëet Vondel, over

't werk van Chattam , en de Bredaafche vreede , onder den tytel van

Vreepilaar der vrye Nederlanden) : en over valfche Medalien ,
ziende op

de gedenkpenning over de vreede te Breda geflooten, boven geme
,

ook over ongerymde fpottelyke Schilderyen : te weeten ,
d'afbeekung

van den Burgermeefter cn Ruwaart de Wit , ter gedachtenis van/t werk
van

Chattam te Dordrecht in een groote zaale op 't Stadthuis
opgehangen.

Daar zeeker uitheemfch Schryver op aanteekent , dat wel eereenroee r

met een fteek van zyn pen een oorlog tegens Tooien hadt euer60rC^a
ya 'r

en dat dit d'eerfte reize was dat een Schilder met een peneeelft'eek
"0
f

hadt gegeeven tot het verbreeken van eentraftdat : en dat, dei0*^1

geen wegens Engelandt tot het wettigen der vreedebreuk w&j.
braght veel te zwak was , zy deeze Tilaaren van nooden hadden

hunne redenen fterkt

e

, de Medalien om ze gewicht , en de Schilde

om ze een koleur en glimp te geeven. Men toondebok misnoegen
oV

zeker boeksken van den Predikant van Dordrecht, Jacobus Vjólü '

genoemt Belgiumgloriofum , Het verheerlyktofverboogbtNt^*
4
?
1

'

en ook over 't fchip de Royale Charles , dat men, tentrots desKon"1

^
voor elk ten toon liet leggen. D'AmbalTadeur der Heeren Staaten

zo

den Koning op alles
, zooveel moogelyk was , te voldoen ,

en verl
l^.

ldt g
in£ te £eeven '

dan de 2aaken waaren te ver gekoomen. By
Q .

wcfcnsde ning van Vrankryk werdt ook , door ordre der Hecren Staaten ,
aIle

Middelen

Hecren
Staaten

gelyke vlyt aangêwendt om zyne Majefteit voldocn^ttge^^
den Koning oorlogh voor te koomen. Ten dien einde verkreeg d'Ambalia^

1
*

^

rykJcnS
k" Groot

'
naa veel aanhoudens , den vierden van Januarius , ge^?° an

-

genSgee.* zyne Majefteit, die hy een brief der Heeren Staaten , vol beleefde

biedingen tot weghneeming van misnoegen en herftelling van vtfe

Aan fpraak

an de

Groot.

uicuing^ü ^^^«iwv.juuig van misnoegen en neruemng v<«» -

fchap , overleverde , en , met een welfpreekende en kraghtige rcden^r b

zyn Majefteit voordroeg: <Dat men de Heeren Staaten ,
zyne oude

1

Jtraft worden voor dat men mn de redenen zeght waarom ,
^ •

te
verantwoording hoore. 'Dat men zonderdeegen te trekken 'fa^lrn
drukken, troepen te hafarderen en bloedt teftorten

, fatisfahie^

genooten , niet erger behoorde te handelen dan müdaadigen , die K
e

ftraft worden voor dat men hun de redenen zeght waarom & • *"

Voorts ftrekte zyn reede om den Ko^nT'af te #00* \

waar toe en tegens wien zoo groote oorlogsbereitzelen werden ê
er0l&

DesKo-
De KoninS zeide met een indignatie

, pf verontwaardiging
,
op

r
«
°n%

ningsant- gen van der Staaten brief, dat hygeen briefvan doen hadde ,
tia

Srekmet ^ ^ 'P* * *&* ***
'

di(t d°0r dUe H°™n hadt gf*
de Groot. Daar de Groot op antwoordde , dat de Heeren Staaten altydt\ yfr

4/*». waaren opentlyk te gaan. Daarna zeide de Koning , dat hy *tcn j^r
gewapent om dat de Staaten zich hadden gewapent. Ve Gt0°

fret

op ,
dat de Staaten bereidt waaren het krygsvolk af te ân m̂ en

verbodt van
y

tinkoomen der Franfche brandewynen en koele ^
manufacturen m te trekken: de verbonden heilighlyknaa te ^ b*a**
indien men moght bevinden dat 'er iet tegens de zelve 0%ft wild**
zyn , niet weetende wat het zou moogen weezen , dat & da

, j,0rtf

vergoeden en herRellen. Doch de Koning, nergens na luiend . ^
eindelyk uit in deeze woorden , dat hy bezich was met het w ^
len van zyn krygshoopen, en het toeruften van zyn oorlog^*

00*

\

nM
dertujfchen zoodaanig beftuit zou neemen als met zyn intereJt ^idtr
beft zou overeenkoomen. Hier by voegde de Koning een briefaan ^et

ten, tot antwoordt op den hunnen, dieook diergelykc taal lpf* •

%fr
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zelve tydt fchreef de Groot, dat de haat zoo groot was , dat d'oorlog 1672.

2ou voortgaan ; ten waare dat de Staaten in zulk een poftuur raakten

,

<tat het uitvoeren van des Konings toelegh daar door zwaar moght wor-
den: dat ze hunne hoopbouden, om dat de Staaten geen ordre tot te-

genweer fielden ,
zeggende , dat ze geen ervaaren Krygsoverften en Offi-

cieren hadden: maar dat ze de vloot ontzaagen , en bekommert waaren
v°or hunne kuften. Alle aanbiedingen tot vreede werden dan afgewee-
2en

, of afgefneden. Ook gaven de Heeren Staaten Generaal in ze-

uren brief, den eenentwintighften van Februarius gefchreeven, d'onbil-

tykheit hunner tegenftreevers met deeze taal te kennen ,
oorlog met

den welken wy worden gedreight fchynt niet aangevangen te wórden
0711 een punt van eere , ofte om iet daar inne wy aan haar behoorden te

Refereren
, oftoe tegeeven , dewylwy ons aan onze qualyk geaffetlioneer-

daar op , met zoo veele demonftratie van eere aan haar te willen
beyuyzen

, en zoo veel te willen toegeeven , hebben verklaart , als eenig-

Ztns yan ons afgewacht ofge'èifcht hadt konnen worden : zonder echter

«aar mede maar zoo veelgevordert te hebben, dat men aan ons heeft

billen bekent maaken , waar mede zy in het particulier verftonden be-

*dight te zyn en fatüfactie te moeten ontfangen : en dat men derhalven

voorneemens fchynt te zyn om ons van het gebruik der waare Chrifte-

uke Gereformeerde Religie , en van onze vryheit , ons en onze vooroude

-

Ten altoos zoo lief en waardt geweeft zynde , fontzetten , en onze

bdelyke middelen te vermeefteren. Men izagh te deezer tydt te Parys

^edalien of penningen met twee zinnebeelden voor den dagh koomen.

In d'eene, flaande op Vrankryk, ftondt een zon die de dampen uit de

inoerafTen trekt, met dit byfehrift , Evexi, fed difcutiam, dat is, Ik

heb ze in de hooghte opgetrokken , maar ik zal zeweerverftrooijen. In

d andre , flaande op Engelandt , was de maan en de zee verbeelt , met

deeze woorden, mïhi foli obtemperat tequor, dat is, My alleen gehoor-

zaamt de zee. In deezen bekommerlyken toeftandt van zaaken bleef

men in Hollandt met eikanderen , en d'andere Provinciën , noch lang
tvyiften en hairkloven over 't verkiezen van een Kapitein Generaal , 't uit-

enden der'geldtmiddelen, 't aanftellen van nieuwe wervingen , en'tflui-
len van verbonden met andere Moogentheden , tot onderlinge befcher-

^ng- Maar eindelyk werdt zyn Hoogheit Willem Henrik, Prins van ZynHoog-

0ranje, den vierentwintighften van Februarius, het gemelde Kapiteinge- JSfcSj?
netaalfchap , onder de bepaalingen en inbindingen in andere Hiftorien wordt tot

te kezen, by de gezaamentlyke Provinciën ,
geduurende d'aanftaande g2S

^dtoght, opgedraagen, en naa tydts gelegentheit, zoo veel mooge- gekooren.

was, verdre ordre geftelt om alle vyandtlyk geweldt te wederftaan.
~*an hier van zou meer te zeggen vallen , indien 't oogmerk deezer Hi-

\
°rie

niet meer vereifchte te fpreeken van de zaaken der zee. Denvier-
en Van Februarius werdt by de Heeren Staaten Generaal vaftgeftelt, dat

^ ten oorlogh, voor zeven maanden, zou toeruften achtenveertig kapi-

;

ale
oorlogfcheepen: te weeten, 26 fcheepen van de grootfte charter,

Monteert van 60 tot 80 ftukken, en bemant door den anderen met gaandchet

3*° matroozen en 80 foldaaten ; noch u fcheepen van de grootfte

Cna
rter naaft de voorfchreeve 36 fcheepen, elk bemant met 200 matroo - oor iogs_

^en So foldaaten; 24 branders, elk bemant met 22 koppen; 24 fnaau-

}

V(*> of licht vaartuig, elk bemant met 25- koppen, en daar by noch in

e nuuren 24 galjoots, totadvyzen, aanvoer van water ,
en anders. Dat

°°k daar toe van toen af aan geworven zouden worden 10000 matroo-

Mmmm z zen

,
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1671. zen, in mindering van heemeerder aantal van volk dat tot de geheele be-

manning van noode zou zyn, welke vloot voor de gemelde tydt vverdt

gereekent te zullen koften 4776x48 gulden. Dat aanneemen der ge-

melde 10000 matroozen werdt beflooten ter aanmaaninge van den L. Ad-

iftt miraal dc Ruitcr. Men vondt ook geraaden
, op het voorftel van die

oP Groen- van Hollandt , de Groenlandtfche vaart en vifTchery ter walvis voor 't aan-

«encn
°" baande faizoen , als ook de vaart op Ooften en Noorweegen, by twee

Noomec- plakkaaten voor dit loopende jaar te verbieden : 'twelk gefchiedde om

*v}en 15
de keepen van oorlogh des te beter met bequaam bootsvolk te kon-

tebr. nen voorzien. Daarna werdt de toerufting ter zee , naar gelang van de

noodt en 't gevaar, noch merkclyk vermeerdert , en ordre gcftelt om meer

H^Scn fcheePen in zee te brengen. De Hceren Staaten Generaal beflooten den

staaten Gc- drieëntwintighften van Februarius , dat de Kollegien ter
Admiraliteit

ïoonzet-
20U vvorclen aangefchreeven dat ze met allen fpoedt en meeft doenly-

ting'der ken yver de fcheepen van oorlog zouden gereedt maaken , en alle be-

SlPc
gic denkclyke vIyc en voorzorge aanwenden om de matroozen ,

t°c

x,/;^. ning der voorfchreeve fcheepen vereifcht , in dienft aan. te neemen. y
0*

werdt ten zclvcn daage den L. Admiraal de Ruiter , voor zoo veel d

drie Kollegien ter Admiraaliteit in Hollandt en Weftvrieflanut ,

del

L. Admiraal Bankert, voor zoo veel het Kollegie ter Admiraal^
1

Zeelandt, en den L. Admiraal van Aylua, voor zoo veel 'tKolleg,e
rf

Admiraaliteit in Vrieflandt betrof, gelaft, datzyzichinde gemeld
legien zouden vervoegen , aldaar een waakendt oogh laaten g

aafl
f

°V
,iet*i«w*de toerufting f met den gevolge en aankleven van dien, toezien ol^

d'ordres
, by haare Hoog. Moog. daar ontrent gegeven , wel en naau^c

rigwerdenuitgevoert, dezelve uitvoering indennaame en van weege

haare Hoog. Moog. bevorderen, en van tydt tot tydt aan de zelveJl
hunne ondervinding en verrichting net en omftandig bericht geeven.

yV
ze laft werdt zonder uitftel in 'twerk geftelt, en vertrok de tfeer

a

Ruirer ten dien einde van Rotterdam naar Amfterdam , en vandaal' ,

't Noorderquartier , omdat noodigwerk naarvermoogeii voort te tc
tCCiil

doch de harde vorft en 'tys gaven veel verhindering. In de Kol^f
1

ter Admiraaliteit in Hollandt en Weftvrieflandt werdt elks aandeel in
de

48 groote fcheepen, die men in zee zou brengen
, wel klaar ge^u

maar geen van de fregatten noch branders, die men daar by hadt
gen. Hier op gaf de Heer de Ruiter met een brief aan den Ra*ty

c

£
DeRuiter

,

anS
>
en met een anderen brief a™ hunne Hoog. Moog-^

oordeelt dat bennen ,
dat de fregatten , branders en ander kleenvaartuig ,

^ew
t te

S«e
d

n

C

en"
af dtenden k/aar gemaakt

, om binnengaats voor zee oP de^
Êranders kojmen wrden gepofteert , tegens alle invafie van den vyandt ,

*ie *"

eerftbe- wyk met kleene maght de groote fcheepen , als de zelve noch 0&e

„n.

temaaien" t"* offiroom voor Hellevoetfluü ofonder deVlieter zouden lc0n]°of
cn binnen verwacht moght koomen aan te tallen , en die trachten te -verbn*** i

tgaatsopde anderzins te ruineren. T>erhalven verzoekende dat de KoMf^L-
ïeggen. aangefchreeven worden

, fpoedig met d'equipagie van degemeld'
J7 *

ten, branders en kleenvaartuig, voort tegaan ; oP dat/e Staf ^ ^
Landen by manquement van dien in geen ongelegentheit mo$t ™7

aC

len. Deeze raadt van voorzichtigheit werdt in acht genoomen. *
£

'tys bleef noch tot in Maart in 't water. Korts daarna zagli1

flien

Engelandt in den zin hadt, door d'aankomft vaneen Hollandse ^
vaardyvloot van Smirne , en die uit Spanje en Portugaal vvewit

wacht, zeer ryk gelaaden, fterk vierendertig zeilen, onder 'tgeiey ^
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vyf of zes oorlogfcheepen. De Ridder Robbert Holmes , die wel eer 1671.
aen jaare zeftienhonderdtvierentfeftigh de vreede met de Hollan-

ds, door 'tneemen vanKapo Vcrde, en 't pleegen van andre vyandt-
chap

, hadt gebrooken , werdt nu gebruikt tot gelyken einde, en
jpet etlyke kloeke oorlogfcheepen en kitzen afgezonden om deSmirne- Toelcgdcr

«*e vloot aan te taften, en zoo groot een buit , daar men de koften van opdeHoU

ÜSi
00r^°gn » men wilde voeren , ten grooten deele uit zou konnen ver- landtfche

Smirnefche

hes-

vat.

- Derde aan-
val.

ver-

vallen
,
te veroveren. Dus werdt die ryke vloot den drieëntwintighften

tiu
Van Maart door Holmes, met acht kloeke fcheepen en drie kitzen , ori- "jSicdoor
*rent het eilandt Wicht ontmoet en fel bevochten : maar de Nederlan-\°1™"

Sdefs verweerden zich met zoo groote dapperheit , dat hy , naa een bloedig wofdTbe-
gev
/
c»t van etlyke uuren, tegens den avondt moeft afwyken: maar des

vochtCD -

anderendaaghs werdt hy met vier groote fcheepen en eenig minder vaar-

dig verfterkt, en 't gevecht hervat , maar met geen beter uitkomft: en Hetge-

Ijondt gefchaapen dat hun de gantfche vloot zou zyn ontgaan, indien
vcc

e s naamiddaghs , ten derden maale aanvallende , geen gelegentheit had
öetl gevonden om 'tfchip van Kapitein Jan van Nes den ouden tomrin
?en > en, naa 'tfneuvelen van den Kapitein , te veroveren; maar zooj;e

r

n

to
^orfchooten dat het korts daarna zonk. Door dit verlies raakte t'eene Schip

1"

^

S(]uadre koopvaarders wat in onorde : waar door d'Engelfchen vier ^Ychee-
c^eepen affneden en weghnaamen, en onder de zelve een Smirnaas- en pen genoo-

^en Meftinaas-vaarder. Met deeze winft moftcn ze zich genoegen , en mcn -

"e vloot verlaaten , die voorts behouden in 't vaderlandt aanquam. In

it gevecht hadden zich d'oorlogsfcheepen en koopvaarders uitermaaten

tyel gequeeten : maar de Kapitein Adriaan de Haaze , die 't opperbevel

hadt, liet hier, in 't betrachten van zyn plicht, naa 'tbewys van groote

manhaftigheit , het leven. Hier op werdt de verklaaring , by welke den
Koning van Grootbritanje de Heeren Staaten den oorlogh aanzeide ,

De Koning

den negenentwintighften van Maart in zynen Raadt vaftgeftelt, en den hndtiaat

^venden van April afgekundight , naa dat de vreede zeventien daagen ^"p,
vooren

, door het aanranden der Smirnefche vloot, was gebrooken : zon- aaXnd?
*

^
r eenige voorgaande waarfchouwing of aankunding van vyandtfchap. £cn *

**kr meê laagen nu al de gemaakte verbonden onder de voet : en de
j^maarde Triple alliantie , op het aandryven van Engelandt geflooten

,

^dt de Nederlandtfche Provinciën geen voordeel toegebracht
, maar

5en onverzoenlyke vyandtfchap van de zyde van Vrankryk op den hals ge-
aalt. De Heeren Staaten zochten door den Heer Meerman , onlangs te

*?°ren naar Engelandt gezonden , den gedreigden flagh , met den Ko-

1

ln
S alle billyke voldoening aan te bieden , te breeken : maar 't was te

fcf'
^oor ^aankunding ^es oorlogs werden verfcheide Nederlandtfche i^Xe

j^?
eepen in d'Engelfche havens aangehouden , ofopgebraght

;
tegens den fcheepen in

bre
^anhetjxartykei van het travaat te Breda geflooten: medef^^* .

g
^ende, dat, in cas van rupture, de fcheepen, koopmanfehappen enden.

J^eren van deen of d'andre zyde geenzins zouden geconfisqueert

,

n
ee|iigermaate geincommodeert worden; maar dat aan den onderdaa-

^
n cn inwoonders van deen en d'andere zyde den tydt van zes volle

l ?
ai*den z°u worden vergunt, om hunne goederen werwaarts het hun

1 «even zou te vervoeren. Hier op lieten de Heeren Staaten ooketly- Ookcriyke

JEngelfche e» Schotfche fcheepen in 'sLandts havenen aanhouden
: ggj^

tr
\P°rdeelende, dat ze niet gehouden waaren aan hunne zyde een Hoonde

t
>

a
°taat te voldoen, dat de Koning van zyne zyde niet hadt believen

Verhouden. Doch daarna hebben de Heeren Staaten van Hollandt

Mmmm 3 ver-
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i67i.verftaan, dat het gemelde artykel, alwicrdt het by den Koning ver-

• Biiiykbc- brooken, evenwel van hunne zyde moeft onderhouden worden :
en dat

ilmt der « « ,.<*.< - n 1 n*r-
Hecrc" men d'aangelioude fcheepen dienvolgens vry en vrank moeft laten ycr-

staateuom trekken , dewyl ze op de publyke trouw van hunne Hoog. Moog. njer

flaln.

nt
" te ^anc^e gckoomen waaren. Dit we/dt ter vergaadering der Staaten ue-

i****' neraal zoo uitgewerkt, en d'aangelioude fcheepen ontflaagen. Waarop

vZtbZ d'Engelfchen ïnsgelyks etlyke Nederlandtfche fcheepen ontftoegen :

doen

Elven werd
^c vier fcncePcn > in 't gevecht tegens de Smirnefche vloot verovert

,

oe-

gevdght." helden ze voor goeden buit. De Koning van Vrankryk hadt ook en

Dc Koning zevenden van April , den zeiven dagh toen Engelandt d'oorlogsverklaa-

^y^. ring uitgaf, met openbaare afkundiging , denoorlogh, dien hy tegens de

dightdoor- Staaten opnam , te Parys alomme bekent gemaakt. De Binchop e

dSén Vorft van Munfterf , en de KeurvorftenBiflchopvan Keulen \
hebben

ïnsgelyks insgelyks , ten gevalle van den Koning van Vrankryk , de Staaten dei

^n
B

Mun°
P 00

"°f
aangezeit

:

en Zweeden , daar de Koning toen noch een kindt was >

fleren dc" liet zich door geldt beweegen , om , onaangezien de Triple alliantie,

Keden
te zittCn

'
Cn de Staaten te verlaaten. OndertulTchen hadden de rtf

-

fTg^
0

' ren Staaten, op de tydingvan 't aantaften der Smirnefche vloot, "c

$ i 7 May. ten , dat de Kollegienter Admiraaliteit nocheen meerder getal fcheeP
'

worftbe- tot verfterking van s Landts vloot, 0phet fpoedighfte zouden «itru1
^!

woogenom en de toerufting over dagh en nacht, zonder een oogenblik te ve
^f

fl-

Detoeru-
n ' men ' verhaaftcn en voortzetten

, de gereede fcheepen , zondernaad
o

-

ftmgterzee gereede fcheepen te wachten , naar d'uiterfte zeegaaten zenden ,
e
|l

.

poot?"" nioogelyke vlyt aanwenden om de matroozen , daar toe vererjL!
15 Maart, in dienft aan te neemen: en den L. Admiraal de Ruiter , de

ó
.

raaien, Bankert envanAylua, weer te beveelen zich naar de K°^
e.

ter Admiraaliteit te begeeven , om de gemelde toerufting met alle»

1

denkelyken yver te bevorderen. Dit werdt den Raaden ter Adrn*3

De Ruiter teit en den gemelden L. Admiraakn aangefchreeven. Den zeften
v

gcïelt tof* April werdt de L. Admiraal de Ruiter weer by de Heeren Staaten GeïïC
ac

Opperhooft verkooren tot eerfte perfoon en Opperhooft van 's Landts vloot >

en

v?o

n
ot.

Lands
rang geftelt, gelyk in de volgende refolutie kan worden gezien.

ExtracT: uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. &eCïC*

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Woensdagh den 6 April 16jz.
^

Refolutie Is , na voorgaande deliberatie , goedtgevonden en verftaan . ^Larby hunne eer
fl
e perfoon ende Opperhooft over \r Landts vloote ,

geduurend*
4^

Moog' des ftaande expeditie, onder de diretlie endefuperintendentie van f ^oor*

cn'rerzaakè
ren haar H°°&' Moo&' deputeerden ende Gevolmaghtigden op de ^ 0

van den

c
fihreeve vloot, commanderen zalde perJoon van MichielJdriafZike

Jf
g<fer de Ruiter , L. Admiraal van Hollandt ende Weftvrieflandt *

de
^;je0

gehouden werdt den eedt te doen aan haar Hoog. Moog. vati da
\'^ hem

in de voorfchreeve charge getrouwefyk zalquyten, en de ^e Jhter-
by haar Hoog. Moog. albereits gegeeven , ofte noch te geevetn ho0ft
volgen ende naarkoomen. Ende dat onder het voorfchreeve UW ,^
zullen zyn Adriaan van Trappen, gezeit Bankert, L- ^dm ,u/'Se0
Zeelandt, de L. Admiraal Aart van Nes , de L. Adtnir^ r

yfieS
.

JofephvanGhent, Hans Willem van Aylua , L. Admiraal
v*n y

fU

landt; de Viceadmiraaien de Liefde, Sweers, Kornelts E^ ^
Schram en Enno Doedes; de Schoutenbynacht Jan van Nes ,

eieren
, ge-

noomen.
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Haan, Jan Matthyszoon, Vlug en Brunsveldt , doch of het gebeurde 1671.

dat den gemelden L. Admiraal de Ruiter iets menfchelyks moghte over

koomen
, ofte weldat hy by ziekte ofte andere ongelegentheit het comman-

do over de voorfchreeve vloote niet en zoude konnen exerceren , zal by
des zelfs affterven , dat Godt genadelyk verhoede , ofte in cos van de

voorgezeide ongelegentheit ofte abfentie , de voornoemde vloote als

eerfleperfoon ofte Offerhooft commanderen de voornoemde L. Admiraal
Aart van Nes, en by des zelfs over l)den , ongelegentheit ofte abfentie ,

d* L, Admiraalvan Ghent.

H. VAN GOCKINGA. Vc.

Accordeert met het voorfchreeve regifier.

GASP. FAGEL.
Daarna werdt by de Heeren Staaten , op d'aanmaaning van den L. Ad-

mifaal de Ruiter , boven gemeldt , een nader ordre geftelt tot verzee-

kering der zeegaaten : op dat d'Eneelfchen met geen fcheepen en bran-

{tas in 's Landts havens zouden vallen, en aldaar d'oorlogicheepen ver-

banden. Men beval, alle jachten en gewapent vaartuig ,
'twelk men by^otfeï-

der handt kon krygen, tenfpoedighfte, wel bemant en voorzien , naar ^«^^
Goereêfche gat te zenden , om alle beduchte landing der vyanden on-

tc

" zccgaa"

üent Hellevoetfluis en elders te helpen afweeren en beletten. Ook werdt 15^/.

beflooten, het eroote houte baaken, ftaande op het ftrandt
,
ontrent het

inkoomen van deMaaze, af te breeken; om daar door het inzeilen van

de gemelde riviere aan de vyanden te bezwaarlyker te maaken. Daar

werdt ook beraamt , op andere plaatzen alle tonnen op te neemen , en

fchuitjens in de plaats te leggen , de kaapen en baakens wegh te nee-

men , een looze kaap op te rechten , om de vyanden te misleiden , en

een deel galjoots en lootsbooten buiten gaats te laaten kruiflèn. De J^j^
*feer de Ruiter werdt te deezer tydt door de Heeren Staaten van Hol-deStaaten

Jandt , op zyn verzoek , met een compagnie fcheepsfoldaaten begunftight , Sg" aSgh?

°y dispenfatie van voorgaande refolutien , houdende dat geene com- m« een

Pagnicn fcheepsfoldaaten aan Hooftofficieren , Kommandeurs of gemee- ^jjgff
ne Kapiteinen ter zee zouden moogen vergeeven worden. Ook werdt ten.

goedtgevonden, dat van weegen haare Ed. Groot Moog. (totvergoe- x \

^in
g van 'tgeen hy anderzins over onkoften moeft draagen ) de zaake

ter
Generaaliteit daar heenen zou worden gedirigeert , ten einde den

**eer de Ruiter ,
geduurende d'aanftaande zeetogt , voor extraordinaris

^Rht worden toegevoeght een fomme van duizendt Karolus guldens
tc
rïoopende maandt. Dit werdt den negentienden van April by hunne *iJf»1-

?0o
g. Moog ingewiüight. De Heeren Staaten van HoUandt hadden

^tweeden van April goedtgevonden, ^^J^^^^jJ^'

J^miflïe moghten difponeeren. Ook werdt by hunne Hoog. Moog. met 'sLand»

^achtftcn, commiffieophem! Heere de Wit , ten gemelden einde « zee

Y?rleent. Daar op werdt de Heer de Wit den zeftienden der maandt 8%,/.
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16*72. uit den naame en van weegen hunne Ed. Groot Moog. gefommcert,

zich te verklaaren ontrent het aanneemen van de voorzeide commiflie

:

waar op hy zich met een zonderlinge refoluitheit ter vergadering heeft

verklaart, en volvaardig getoont om ter gehoorzaamheid van haare Ed.

c^mSfc
6 Gr00t Mo°g- de voorfchreeve commiflie aan te neemen ,

en de zelve

aan. onder den zegen van Godt almaghtig met alle wakkerheit, yver en ge-

trouvvheit , naar zyn vermoogen uit te voeren. Hier over is de zelve

niet alleen bedankt en Godts zegen tocgewenfcht , maar ook , °P liet

voorftel van de Gedeputeerden der ftadt Amfterdam , met eenpaange

ftemmen van alle de Leden
,
goedtgevonden en verftaan , dat ,

in geva

de voornoemde Heer de Wit, geduurende de tocht, aflyvigquam tewor-

wwlap dcn ' als dan het Ruwaart-Bailliuw-enOpperdykgraaffchapvandenlan-

wordwngc- de van Putten op des zelfs zoone zou worden gebraght. Ontrent de -

dc"ioo
y
t°

P zen rydt werdt hy de Heere» Staaten goedtgevonden, ziende hoe veel

tjuam te zwaarighedcn zich van alle kanten op deeden , een uitfehryving
van °?

1

2oon?o'e7c
" maandelyke bededagh, te houden op den eerflen Woensdagh van *r?

zeit. maandt , aan alle de vereenighde Provinciën , Steden en Leden van.die »

kcTedS'
af te zenden '

om de goddelyke hulpe in den noodt des vaderlands

Derende-' te bidden. De rendevous of verzaamelplaats der vloote werdt in *
v

Xotf't geftelt '
en voorts door de Heeren Staaten bevoolen, dat de g

ro0tl
,
jc

vüe.
m

gereedtfte fcheepen van oorlog uit de Maaze , nevens den L.^mit
mCt

Ruiter, alwaar 'tdat 'er aan de fcheepen noch vry veel khott^ > ^
den eerflen bequaamen windt uit het Goereêfche gat naar 't Vlie z°ua

verzeilen , en dat het geen htm noch ontbrak binnen door of buiten

*3 4Bril. hun zoude worden nagezonden. Dit werdt den Heer de Ruiter d
°°[j

erl

Raaden ter Admiraaliteit te Rotterdam aangefchreeven. Hy zocht

zevenentwintighftenvan April in zee teloopen, maar werdt door*1*'

tegenwindt verhinderdt. Toen riep hy de Kapiteinen der andere W
pen aan boordt ,

en ordonneerde hoe en op wat wyze 's LandtS icl1

pen, geduurende de tegenwindt
, zich zouden rangeren en poftetf'

1

1

gens alle vyandtlyke aanflaagen , om niet onvoorziens overvallen^'
den. Hy zondt ook twee lootsbooten om drie myl dwars van de^
en Goereê in zee op kundtfehap te kniiflèn. Hy hadt ook deKap^
Frans van Nydek en Moyfes Wichmans

, met de fregatten Sch^
en Hardervvyk, etlyke daagen te vooren doen zee kiezen ,

om .

DeRuiter
kenn 'ng van den anderen

, tot ontdekking der zee , en afbreuk va* °

loopt met vyandt, te kruiflen. Den negenentwintighften raakte hy in Z°C
A ZS

.

eenige zeven 's Landts fcheepen, twee fregatten, drie branders ,
een

Fnin zee iacht >
en een

> van Dordrecht gekoomen met de bagag*/
31

r oP
7 Ruwaart van Putten, Gedeputeerdc.en Volmaghtigde van den >taa

ot£
's Landts vloote. Met die fluit quaamen ook 93 brave matroozen.

$ Guarde

murtüme.
der twee Kommandeurs, tot een zeelyfwacht % voor den g

em
T„ zee

Ruwaart, welke matroozen toen op de Ruiters fchip overging
en
:,„ en

voegden zich de gemelde fregatten en lootsbooten, die gekruid ^n
noch een tweede advysjacht en vierde brander, uit de Maas, °,

n
?Aami-

vlagge. Doch hy zondt, op het aanhouden van de Heeren^ defl

raaliteit te Rotterdam ,
de twee kleenfte branders weer naar binnen

' ^
eenen binnen Goeree

,
en den anderen voor de Maaze in de p

ut
:^

ordrc om zich daar op de wacht en tot befcherming der achtergc ^
ne fcheepen te pofteeren, en hem met de zelve naar de rendevous ^
gen. Den eerflen May ,

op de hooghte van Egmondtgekoomen

,

on
^re-

te hem een advysjacht,van den Ruwaart afgezonden.met de volgend ^
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Op de onderrichtinge van de Lootsluiden , dat 's Landts fcheepen uit \

het Vlie niet in zee gebraght konnen werden dan met een windt aan °rdie >

yene zyde Oofttennoorden , ofte uiterIjk Ooftnoordtooft , en aan de an- "und«
«ere zyde Zuiden , ende zulks alleenlyk ten uiterften met tten ftree-

vloot in

ken die goet zyn ,
tegens tweeëntwintigh ftreeken daar mede de groote^ 1 **

Jcheepen alhier zouden moeten binnen blyven, ende alvoorensgehoort het jen,

advys van de aanweezende Heeren Gecommitteerden van de Kollegien
10 ' c vhc '

ter Admiraaliteit tot Amfterdam ende in *t Noorderquartier , is , naar
Vo°?'gaande deliberatie , goetgevonden endegerefolveert , dat alle defchee-

tfn van oorloge , alhier in 't Vlieftroom leggende,gereet ofte ongereet , met
«eeze Ooftelyke windt , zoo die continueert , zullen het Vlie uitzeilen , en

Jt Texel weder inkopen , ende aldaar voort van alle noch deficieren-

y behoeften verzien , en ten vollen klaar gemaakt worden , daar naar
«en L. Admiraal van Ghent ende alle 's Landts Officieren ende Kapi-
temen mitsdeezen belaft ende geordonneert werden haar te reguleren:
en Zal hier van ten fpoedighftcn advertentie gegeeven werden aan den

Admiraal de Ruiter , om zich met zyne byhebbende fcheepen in 't

*exel te vervoegen , ende de zelve aldaar te pofteeren omtrent de
tonnen van de Laan, zoodanigh dat zy, naa beloop van weder en windt

,

Qan wederzyde het Landts 'Diep , ende aan de andere zyde het Span-

Jaartsgat konnen uitzeilen , zulks dat haar ook de Sleng altydts open

blyve : gelyk ook hier van advertentie gegeeven zal worden aan de

Dordere drie Kollegien ter Admiraaliteit , om elks in zyn regard mede

Zoodanige ordre te ftellen,
en dievoorzieninge te doen, ten einde alle de

Volgende fcheepen van haarluider equipagie haar mede op 'tfpoedighfte

naar Texel konnen begeeven. Aëfum in 's Landtsfchip de Dolphyn > leg-

gende inde Middelgronden van 't Vlieftroom , den 30 April i6y%.

Accordeert met de voorfchreeve refolutietu

C. DE WIT.

Volgens deeze ordre liep de Ruiter met de Maasfchcepen naar Texel; Middel by

doch dewyl daar de tonnen en baakens waaren opgenoomen , was 'tge- ^^"4"
Vaarlyk zoodaanige zwaare fcheepen binnen te lootzen. Dies vondt de om binnen

** Admiraal de Ruiter geraaden , twee advysjachren naar den Helder J/t

x

0
e

nnc

d

n

aat

jenden, met eeh brief aan den Commiflaris Henrik Knyf, ten einde cn baakens

dat hy die jachten, metadvys en kennis van de Lootsluiden', in 'tinkoo- ™a

0
r^op"

J
ea van de Sleng , of 't Middeldiep , het eene , de Fama genoemt , aan ?n woUen.'
e 2uidt- en 't ander , de Hoope , aan de Noordtwal zou doen leggen , en

VetVolgens zoo veel kleine fchuiten aan wederzyden van het vaarwa-

ï
er

' aan beide de kanten van de Sleng, inwaarts aan, zou plaatzen, als

£y *oii dienftig oordeelen , om 's Landts fcheepen voor tonnen en baa-
*ens

in 't inzeilen te verftrekken : daar by voegende , dat hy zou flaat

^
a^en dat het advysjacht de Faam , als ook de fchuiten aan de Zuidt-

:
ant

> het marszeil en de zeiltjes zouden opgeheezen hebben : maar 't

cllt de Hoope, en de fchuiten aan de Noordtkant, zonder zeilen leg-

g
e
?» op welke kennelyke feinen hy , tuflchen beide door ,

met zyn

"^ebbende fcheepen zoude inzeilen. De Commiflaris Knvfliet dat J£k°mt

s 1
el in >t: werk ftellen > en zondt daarenboven eenigc fchuiten om hM(tj;

^ndts fcheepen voor te zeilen, die dus binnenliepen ,
en ontrent de

n of plaats van de Laan den derden May ten anker quaamen. Dien
^vendagh, toen de L. Admiraal de Ruiter noch buiten gaats was,
ntmoette hem de Kapitein Kornelis Hollaardt , voerende een fnaauw,
Xl. Boek. Nnnn door
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i67z. door den L. Admiraal Bankert uit Zeelandt afgezonden ,

met Ui o

t'onderzoeken of de zee veylig was , en wat fcheepen in de zcc&

van Hollandt laagen. De Ruiter liet toen aan Bankert weeten
,

aai j

geen vyandt hadt vernoomen , en zondt hem copye van d'ordre aan&
£)eS

de de rendevous in Texel, boven gemeldt, tot zyne naarichting^ ^
anderendaaghs ontfing de Heer de Ruiter een brief uit het vu ^
de Heeren Gedeputeerden en Gevolmaghtigden der Heeren 5>raa[ ^
uitpreiïing van 's Landts vloote , van deezen inhoudt :

dataleemg
c

re 's Landts fcheepen uit het Vlie in zee waaren geraakt ,
op ll0°F we_

wcJSe de reft zou konnen volgen, en niet van meening waaren daar me

-

omzeetc der in 't Texel te koomen, maar dat ze hem , de Ruiter, met zy j

kiczen
- hebbende fcheepen, op het fpoedighfte buiten gaats in zee zouden

wachten. Hy liet terftondt weer Schuiten aan beide de zyden van g
^

leggen : om op gelyke wyze uit te zeilen, als hy was binnen g ^
men, ook beval hy ten dien einde het Spanjaarts gat te peilen:

012^
Lootzen zeiden dat ze maar 21 voeten waters hadden gevonden, e% n

1 r_i 1 n. :„ „— Dril ZclL
6 May. mede zoo zwaare fcheepen niet dorften in zee brengen. Den

May quaamen de Heeren Gedeputeerden en Gevolmaghtigden der
^

ten , en onder de zelve den Raadtpenfionaris de Wit, aan
maar

boordt, deeden fein om te zeilen, en gaven ordredatcen ieder die ^
konde zoude zee kiezen , en zich buiten gaats onder de vlagge v

^jieC
-

fchee' cn
L - Admiraal van Ghent vervoegen. Hier op raakten de gemeene

raaSTu pen en vaartuigen van de Maaze door 't Spanjaarts gat buitcn
*fche

2ec
" voorfchreeve gros , en ook d'overige fcheepen , die uit het Goere

gat verwacht werden , en anders insgelyks binnen Texel zouden Tj
^

geloopen, en nu, aankoomende, laftkreegen om buiten te blyven.

vier yiag- de L. Admiraal de Ruiter bleef met zyn fchip en d'andre drie vl

(
Pea

%vTnnoch fcheepen van den L. Admiraal van Nes, de Viceadmiraal de Liet'

3

lcggen. den Schoutbynacht van Nes , met noch een advysjacht ,
leggen :

doo ,

QÏ

zuim van de Lootsluiden , die ftyfzinniglyk ftaande hielden ,
d

n^tde'
1 voor hetl te weiniS water in 't voorfchreeve gat was. Waar op de^

a

^
Lomsiui- penfionaris de Wit en de L. Admiraal de Ruiter, zelfs met een j^ltn

e,

den
- 't Spanjaarts gat vaarende , en de diepte peilende , het tegendeel aan

,

vV

aal-

zen, en de Lootsluiden over hunne dommigheit fcherpelyk °5ff^yJ
den; dewyl ze n of 11 Maasvoeten waters vonden. Dan tm
verliep de tydt : daarna werden ze doof hardt weder en tegenwind^ jc

,

9 May. dert tot den negenden May. Toen fchoot de windt met een barft
j^aas-

mkthizcc
1 noor^twe^ » en toen reilde de L. Admiraal de Ruiter met de

endcRu"
0
' fcheepen en den Viceadmiraal Enno Doedes Star, en eenig ^ o uvvaart

waart komt tuig door het Landts diep in zee. De Heer Kornelis deWft»
jj00

rdt-

fcïiip.

yn
van Putten, quam toen uit van Ghents fchip over aan

om d'aanftaande zeetoght als Gedeputeerde en Gevolmagntl& eCjier

Heeren Staaten by te woonen. De Raadtpenfionaris de W*tna goeder

tydt met een byzondere blygeeftigheit zyn affcheidt van zfn
f

hun

den Ruwaart, den Admiraal de Ruiter en d'andere BevelhebP ' yoer

vvenfehende Godts zeegen ten goede van 't lieve Vaderlandt- ^ ilUl
i

daar op met d'andre Heeren Gedeputeerden van boordt :
dan

vertrek werdt het volgende be fluit genoomen.
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Maandagh 'svoormiddaghs den 9 May 1672. In
9

s Landts fchif 1672.

de zevenTrovincien , zeilende even buitengaatsvanTexel.

Prefent de Heeren Cornelis de Wit Ruwaart van Putten, M. Merens,
Mauregnault en Starkenburgh , L. Admiraal de Ruiter , Van der

Duflèn , de Wildt , Ockertzen en Sonk.

ïfe Gedeputeerden en Gevolmaghttghden van de Hoog. Moog. Heeren Rcfoiutie

Matten Generaal der vereenighde Nederlanden tot d'expeditie ende
t̂f™f*

yfr t employ van 9

s Landts vloote , hebben, naar voorgaande rype de- yan'sLands

"foratie
, conform d'advyzen van den L. Admiraal de Rutter , als Ge- vloot-

yraal van de zelve vloote
, mitsgaders de Heeren Gedeputeerden uit

'Kollegien ter Admiraaliteit , alhier aanweezende ,
eenparighlykgoedt-

ievonden ende gerefolveert , dat de voorfchreeve vloote , weder ende
Windt dienende , haar koers zalftellen Zuidtweftelyk aan , ende onder-
Wegen

, gelyk verhoopt werdt , by haar bekoomen hebbende d'oorloghfchee-

Pjn
, branders ende ander vaartuig , van Zeelandt verwacht werden-

voorts zal loopen naar de riviere van Londen, ofweldaar anders-
zins

, volgens nader in te koomen kondtfehappen , de navale maght van
&ngelandt zoude konnen werden aangetroffen : zynde d?intentie ende
Tefolutie, dat met de voorfchreeve vloote, onder Godes toelatinge , de

Voorfchreeve riviere van Londen zal worden in gezeilt , en de vyandt
aldaar aangegreepen , ook den zeiven , onder Godes zegen , alle moogelyke
aJ'breuk gedaan , by zoo verre eenige Engelfche oorloghfcheepen in de

Voorfchreeve riviere moghten werdengevonden i ende dat anderszins het

Zelve zal werden getenteert , ende onder Godes toelaatinge uitgevoert

op haare rendevomplaatzen in de Gunfliet , in Soulsbaay , in 'Duins
,

of elders , daar de verzaamelïnge van haare zeemaght zoude moogen

gefchieden : doch in gevalle , buiten vermoeden , de Franfche vloote met
die van Engelandt moghte weezen geconjungeert , dat in zulken cos,
€nde daar van zeekerïyk confterende , een hooftbattaiüe met die gecon-

jugeerde maghten zal werden geeviteert , ten waarede Gedeputeerden
eft Gevolmaghtighden van haar Hoog. Moog. op de zelve vloote , met
«dvys van fan gemelten L. Admiraal de Ruiter , als Generaal van de
Zehe vloote, door eenige toevallen, occa/ien ofcircumftantien , moghten
°^deelen, dien onaangezien , op degecombineerde vyanden eenige advan-
a& te konnen doen : alles met dien verftande nochtans , dat aan de

„ worden gelaten , gelykgela
$n tuerdt mits deezen, om met advys van den meergemelten L. Admi-
Qal je j^u

-

tter ^

-

tn qualitè voorfchreeve , ende , des noodt zynde , ook

£
n de andere Hoofden der zelve vloote , zoo over de zaake zelfs 'tn

ei
* generaal , als over alle de particulariteiten van dien , inzonderheit

4
€ aangaande de ordre , forme ende maniere van executie, alles te

'* 't werk ftellen H gunt zy luiden ten meeften dienfte van den

M^e bevinden zullen te behooren i ende generaalyk haar met de voor-

^
reeve vloote

, geconjungeert ofte verdeelt , te vervoegen endefonthouden

i)7\aarts ' ende daar zy luiden zullen achten 't zelve met de intentie

n "aar Hoog. Moog. beft over een te koomen , ende oirbaarlykft te zyn.

Accordeert met de voorfchreeve refolutie.

In kenniffe van my ondergefchreeve Secretaris ,

j ANDRINGA.
Nnnn z 'sLandtS
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'S Landts vloot , gelyk die nu voor Texel was verzaamelt ,
beftondt

uit 1 1 groote fchecpen uit de Maas , 1 8 van Amfterdam , 4 uit het Noor-

derquartier, 1 uit Vricflandt, n fregatten , 12 branders, en 9 advys-

jachtcn, t'zaamen ontrent 67 zeilen: welk getal binnen weinig daagen

,

door verfcheide fcheepen uit 's Landts zeegaaten ,
merkelyk werdt ver-

meerderdt. In d'eerfte verdeeling in drie èsquadres, den negenden van

May gefchiedt , waaren ook de Zeeuwfche en etlyke andere fchee-

pen, die men in 'tkort verwachtte, begreepen, gelyk de volgende ly

uitwyft.

Esquadre onder den L. Admiraal Generaal de Ruiter.

Officieren.

R. L. Admiraalde Ruiter.

R. L. Admiraal A. van Nes.
R. Viceadmiraalde Liefde.

R. Schoutbynacht van Nes.

R. Kap Laurens Dav.v.Konv. Gelderlandt,

R. Jan van Braakel. Groot Hollandia,

A. Engel'de Ruiter.

A. Janvan Gelder.

A. Jan T>avids Bont.

R. 'Philips van Almonde.

h.PieterJakobsz deSitter. DAgatha.
A . DavidSwerius. De Éefchermer.

R. Joan Jakob de Laucourt.
R. Franfoü van Aarjfen.

N.JanDik.
R. Moifes Wichmans.

A. Kornelis van derZaan.

V. Jooft Michielsz. v. Huik.

A. Roemer Vlak.

N. Klaas Anker.

Scheepen. mat. foW

De zevenProvincien. 410. 9
C

D3Eendraght. 3 3 y . 8 j

De Maaght van Dordr. 3 20.

De Ridderfchaf v. Holl. 290

.

Deventer. , 250.

De Provincie vanVitr. 230.

Deftadt Vitrecht.

JVajfenaar. 230.

Zeelandia.

'T'fregatVitrecht.

Jofua.

'Tfregat Harderwyk.
'T'fregat de Brak.
'2 fregat de TVindthondt.
DePoftiljon.

Alkmaar.

Advysjachten.
De Triton.

Mercurius.

150.

7f;

60.

60.

38.

ftukk

80.

•
7°'

68.

66.

6>
60.

66.

60.

66.

60.

90. 3 o.

A. Huibrecht Geel
A. KlaasJansz. v. Portug.

R. Korn.Jakobz. v.der Hoev. De Fama.
R. Wynant van Meurs. Rotterdam.

Branders.
R .
Dirk de Munnik. Gornichem.

K. Jan Danielsz.v.den Ryn, DeVreede.
R. Abraham Schryver. Swol.

R. Pieter Befangon. D'Eenhoorn.
A. Andries Randel. fr. Salvador.

A. Klaas Pietersz. Schuit. Sollenburgh.

Esquadre onder den L. Admiraal van Ghenr,

A. L.Admiraalvan Ghent. *£)e Dolfbyn.

47-

30.

34.

20.

19.

50.

44'

%4-

8.

4-

2.

A. Viceadmir. IfaakSweers.

N. Viceadm. Volkert Schram.

A . S.bynachtJan de Haan.
A. KapiteinenJakob Binkes.

A . Hendrik van Tol.

D'Olyfant.

^Pacificatie.
Gouda.

Woerden.

DeKomeetftar.

420.

380.

270.

270.

11O.

ioo-

9
o.

70.

8*.

82.

7

7*

7
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AJakob Berkhout.

^Anske Fokkes.
A.Vilkert Swart.
A. "Philip de Munnik.
A- Jan Gyzels van Lier.
A- ^Daniël Elfevier.

^BarentHals.

^TitusvanNaffau.
^JanHek.
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6H HET LEVEN VAN DEN
1671. Advysjachten.

X. Kornelis Hollaardt. De Bruinvis. — "~

K. Abraham!'aalman. De Kat. _ — -~

K.JanKraamer. De Kater. — ~~

. Branders.

'L.WiUem Meerman. Middelburgh. —
"L.Kornelis Ewouts. HetTrinsje.

~"

Z. Heiman Adriaanszoon. — —1 — — *"""

X.AntonyJanszoon. De Hoop. — ~~

N.Tieter Syvertsz. Bokkes. Helena Leonora. — "~

Naa'tformeeren der esquadres by maniere van voorraadt ,
beriep

den Krygsraadt aan de Ruiters boordt , en deelde de feinboeken uit
,

e

de naarder ordres , ook de plakkaaten der Heeren Staaten , tot aannio

diging van 't volk uitgegeeven. De Ruwaart van Putten en den ^

miraai Generaal de Ruiter vermaanden ieder tot het betrachten van zy

oSewÏÏr Plicnt -
Ook werdt de gcneraale ordre waarna zich elk hadtte richten^

na zich vervattende verfcheide zaaken van gewichte , uitgegeeven : wat esq

vlooihSt
dre aan 'tftuurboordt, en watcsquadre aan 'tbakboordt van het H<>c

>'

tc richten, esquadre hadt te zeilen als men voor de windt zeilde, en hoe rnen

^
de windt zou zeilen, en wat ordre elk esquadre in 't wenden zoude no

den. Hoe zich elk esquadre in drie fmaldeelen zou verdeelen, en
f

ke fregats ordonneeren om 'tvolkvandefcheepen, die in den g
r°n

-m.

ïn brandt zouden geraaken, te bergen. Voorts dat men eikanderen^
te zou geeven om uit elkanders gefchut te blyven , zonder nochtan .

groote affcheiding te maaken ,
op dat de vyandt niet tuffchen

DC*

moght inbreeken : ook wel letten op den brandt , die door 't
ĉnie

of-
van 's vyandts of eige proppen in 's Landts fcheepen zou konnen V

den veroorzaakt. Wat ordre men zou houden wanneer 's Landts V*

den vyandt te loefwaart, en in 't tegendeel, wanneer men den

te lywaart moght bejegenen, hoe dan elk esquadre en fmaldeel Z^11

len en volgen, en d'ordre naa tydts gelegentheit Veranderen. Pat C
\

Kapitein op zyn Hooft , daar hy onder befcheiden was , zou paffen

,

der van den vyandt af te wyken ofdraagende te houden , dan doorboog
dringenden noodt , al waar 'tdat hy zaage dat iemant', die voor

gerangeert was, door noodt of verzuim zyn poft niet hielde ,
op P

ee
j\

daar toe geftelt. Daarenboven werdt belaft dat ieder, fchoon men J

den vyandt niet en waare , op zyn rang en by zyn Hooft zou

en dat de Hooftofficieren van elk esquadre drie van hunne beze:
^ou-

gatten , benevens eenige galjoots , rondtsom de vloot ordonneeren^
den , om door de zelve alle moogelyke kundtfehap tc bekoomen- ,

trent de L. Admiraal de Ruiters esquadre , en des zelfs drie fmalde

was de volgende ordre beraamt.

inftruaic Ordre ende inftruclie beraamtende gegeeven door den l*^ml
^Aet

'
l

"ordedrie
Ruiter aan

<?
e naar genoemde Officieren, reforterende °

arie

fmaldeelen Hooftesquadre van '

s Landts vloote , gelyk dat hier volg
eIf u

eb-

teTsSf fmaldeelen ftaat gerangeert , waar naa hun ftriktelyk
zulie

,

drc. ben te reguleeren.

Smaldeel van den L. Admiraal van Nes.

Braakel Sittert.

Klaas Anker, L, Admiraalvan Nfs. ^



L. ADMIRAAL DE RUITER.
Laucmirt.

Jooft Michielszoon. Branders.

Wighmans. qytrk de Munnik.
Advysjacht. Klaas Tieterszoon.

Wynandt Meurs.

Smaldeel van den L. Admiraal de Ruiter.

«SS
16yz]

Jan Tauluszoon van Gelder.

^Aartzen.

Schoutbynacht van Nes.
Admiraal de Ruiter.

Laurens 'Davidszoon.
Engel de Ruiter.

Vlak.

Advysjacht.

Kornelis van der Hoeve,

Branders.

Jan Danielszoon.

AndriesGandel.

Smaldeel van den Viceadmiraal de Liefde.

Jan T)avids Bont. Advysjachten.
Kornelü van der Zaan. Huibrecht Geel.

Philip van Almonde. Klaas Tortugaal.

Viceadmiraalde Liefde. Branders.

JanDik. Abraham Schryver.

ÏÏavid Sweers. Tieter Befanfon.
V?or de windt ofte met ruime windt zeilende , zoo zal de L. Admi-

r<ial van Nes met zyn fmaldeel hem aan fiuurboordt van den L. Ad-
viraal de Ruiter onthouden.

Op gelyke maniere zal de Viceadmiraal de Liefde hem als dan aan
hakboordt van den L. Admiraalde Ruiter onthouden.

Maar by de windt zeilende , zal de L. Admiraal vmNes met zyn

fmaldeel hem voor den L. Admiraal de Ruiter begeeven , en den Vice-

^rniraal de Liefde met zyn fmaldeel hem achter den L. Admiraal de

Ruiter onthouden.

In 't wenden zullen de achterfte fcheepen altydt eerft wenden , cm*
J°rm het vyfde articul in de generaale Jeinen , alzoo dat de Viceadmi-
raal fa Lïefde als dan met zyn fmaldeel voor den L. Admiraal de
Ruiter zal verblyven y ende de L. Admiraal van Nes met zyn fmaldeel

ƒ% achter den L. Admiraal de Ruiter onthouden , zulks dat in 't wen-^ altydt de voorfte de achter
fte , ende de achterfte de voorfte zullen

borden
, ende elk in zyn rangh verblyven.

, ®ok zal in 't wenden onder ieder fmaldeel afart de zelve ordre ge-
ouden worden als van }

tgeheele esquadre isgezeidt.

jï&och de brandtfcheepen ende advysjachten zullen haar altydt weder
«icht

achter 's Landts fcheepen vervoegen
,
gelyk zy in deezen geran-

lem
flaan ^ je eerjfe 0p dat zy onder 7faveur van de kracht ende rook

^
n der zelver kanon aan een ofte meer vyandts kapitaale fchip offchee-

y*> die den anderen aan boordt moghten raaken, refoluit ende met een

fucces moogen werden befteedt , en dandere om advyzen af ende

t

*n te brengen, ende
5

's vyandts branders rigoureufelyk te refifteren ende

in[^
ten te ru*neren* ah mede zoo'er eenige fcheepen in de grondt ofte

tr .

Hdt geraakten
, het volk daar van te bergen, op pcene van

,
con-

arie doende , exemplairlyk aan den lyve geftraft te werden.

v
^clum in *s LandtsJchip de zevenTrovincien ,

zeilende voorgaats
an

Texel Zuidtwefttenzuiden aan, den 9 May 167 x-

C. de Wit , Michiel Adriaanszoon de Ruiter.

Daar-
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6S6 HET LEVEN VAN DEN,
i6y z. Daarna werdt een galjoot naar 't Veerfche gat gezonden , met een brief

aan den L. Admiraal Bankert, om de Zeeufche fcheepen uit te preflèn:

en verfcheide andre galjootsliet menkruiflèn, om alle aankoomende
fcheepen

, die by de vlagh vvaaren befcheiden , bekent te maaken waar ze

de vloot zouden konnen aantreffen. Etlyke fregatten gingen insgelyks

ïSdtp
U

df
°P kundtfchaP - en de Kapitein Philips deMunnik werdt met het fchip

Monnik
°

f
^n

. en de fregatten Harderwyk en Schiedam, en 't jacht Rotter-

êdfcSft '
belaft naar d'Engelfche wal te zeilen, en van Olphernes af t'onder-

opkundt-
U

2°eken wat getal van vyandtlyke fcheepen in Soulsbaay ,
Hanvirs,

l*cmne°
m Konings DieP >

Gunfliet, en tot in Duins toe moghten leggen : me'

men naar
verdre lafl , dat hy , door 't verfprceken van neutrale fcheepen, ot

d'Engdfchc door 'tncemen van Engelfcho of Franfche fcheepen, of vüTchers, eem-
v oor

- gekundtfehap van >s vyandts vloot , en der zeiver ftaat en gelegentheit»

zou konnen trachten te bekoomen , en zyn wedervaaren aan de vlag»

bekent maaken , die hy ter halver zee , de Maas Ooft van haar »

0

recht van daar naar 'tKonings Diep, zouopzoeken 'SLandts vloot liep

Zuidtweftaan, de windt Noordtooft , met vaft vertrouwen van 't
Zeeuw-

fche esquadre den tienden van May te zullen bejegenen Men hoopte

,

zich by de Zeeuwen gevoeght hebbende , ten eerden naar Engelandt

over te fteeken, en d'Engelfche vloot voor d'aankomfte der Franfche
te

bevechten. De Heeren van Zeelandt hadden vafte toezegging g
edaf

'

dat de L. Admiraal Bankert met de Zeeuwfche fcheepen den
negenden

zoude zee kiezen: doch des niettegenftaande hadden ze door een al te

bekommerlyke voorzichtigheit , of door eenigh heimelyk beleidt , f
n

gemelden Bankert laft en ordre toegezonden, medebrengende, ^
niet zoude uitkopen voor dat hy nader zeekerheit hadt ontfang*» f

l

sLandts vloot uit Texel was gezeilt , en in der doodt zee hadtr°'
**n. Hy zondt dan een fnaauw om de Ruiter met de vloot op te z°c

ken, die hem den tienden regens den avondt aantrof, en korts
ontfing de Ruiter met eenigh ander vaartuig een brief van de
teerden der Heeren Staaten Generaal, die in Zeelandt Bankert et1

z^
n

Bankert esquadre zochten uit te preffen
, meldende dar Je> ïi»^ *r*n Zee-

landt hunne fcheepen haSden cfgf^'J^tS&P^
fchefthec Door dit vertoeven verloor s Landt vloot twee H«„I , eo l'et

Cff- voordeel v ftj Q fte„^„K^^Jden Staat. Want .nd.en Bankert den negenden waar in zee gert^"'
dan zou men d'Engelfche vloot veellicht hebben konnen aantreffen faantaften eer dat ze zich by de Franfche hadt gevoeght. Den tienf

*

werdt de Krygsraadt aan de L. Admiraal de Ruiters botrdrgcfein'.
defemboeken

,
en naarder ordres , en plakkaaren tot aanmoediging^

J^,"" r
V
,°i
k

'

We
i

den uit8edcelt-
De Heer Ruwaarc vermaande met een»

*

maant den , '

tniraa en
,
en andre Hooftofïïcieren en Kapiteinen met ernftige w°°

r

KXaadt den tot hunnen plicht. Den elfden quam >s Landts vloot in 'tg^
vf te^ Walcheren en Weftkappel. Men zondt tcd^*%£

Plicht. af, op dat Bankert zonder verzuim t'zeil moght gaan. Ven
Jan van Gelder werdt belaft, met de Kapiteinen van Lier cfl

>

>*ldd
;

landt zich te vervoegen ter halver zee, de Maas tien mylen OoW
hun, twclk het rendevous was voor de oorlogfchccpen ,

die n0*JL
het vaderlandt zouden koomen

, met laft om die daar te verzaag
en op te houden , ten einde dat 2C daar de vlagge zouden inwaen*

Den twaalfden ging d'Admiraal Bankert , meeftdoor 'tfneedighbeie'

en op 'taanpreflenvan zeeker Amfterdamfch Heer, die wegens HoJ» .



L. ADMIRAAL DE RUITER.
zyn

e

K°ll0

H

ie
'

tCr Admiraaliteit van Zeelandc was gccommittcert

,

657
ia pccummittcerc , met 1671.

denS ? fT^"8 rTg °nder 2dl '
en ^uam ten zes ™ren voor "ec

S^ÏSSi

^

eH00ftvla
F' csquadrebeftondtuit.es kloekeKepen van oorloge twee fregatten, vier branders en twee fnaauwen

,

WctLn M
gCn

ï^ 1

7 t
Cn neSenden ëcformeert werdt

,
aange-

f£W
quaf ' ^ctdaankomft der2eeuwfchefcheepenraaktennudedriees-
1

acires elk onder 2yn L. Admiraal en Opperhooft, in ordre en ransen 2civen dagh heeft de Ruwaart yan purten al(e de Hooftofficierc
ö Dc Ru_

« d andere Kapiteinen in 'tgemeen, en ieder in 'tbyzondcr
, opnieuw HES?

1

net betrachten van eer en eedt opgewekt; op dat zich elk in d'aan- °fficicren,

.

aande bejegening van den vyandt naa behooren moght quyten : zich

totJ
n
i

aanlPraak benende van zoodaanige redenen, die op den bekom-

toond 1

t0eftandt van de tegenwoordige tyden en zaakeS paften. Hy ïSfr
beu,

Zeer dat men gellouden was , wat hen behoorde en moeit tracl
j

tc«

Weti-

6^ 11
'
°mten dknft van den Staat, en tot voorftandt van 'sLandts ™cW?

Van
gC r

fS
eennS en vryheit, nu alles op te zetten, en duiterfte proeven wekken.

hoof
maii gheit tC ^even : dewyl aan den uitflagh van dit eerftc

^
otttreffen ter zee de welftandt der Republyk

, de vryheit en 'twei-
aaren van al 's Landts ingezetenen , t'eenemaal hing. Hy vergat ook
et de reden van loon en ftraf krachtelyk in te boezemen. Ook werdt
ynaanlpraak, van allen die hem hoorden, met een ruftig gelaat beanc-
oordt, en elk toonde zich wel gemoedt en bereidt om voor 'tvader-
andt te vechten. Daar op ging de vloot weer t'zcil Noordtweft aan
naar de rendevous , boven genoemt , op hoope van noch eenige achter-
geblevene fcheepen onder de vlag te krygen. Des anderendaaghsquam 15 May
de Kommandeur Marcus Willems , met het jacht de Galey en de Kapi
tem de Munnik

,
met zyn drie fregatten , die alle op kundtfehap naar

d Engelfche kuft waaien geweeft , te rugh by de vlag D'eerfte zeide L
dat hy m Duins geen raazeilen hadc gezien : maar dat hy den elfden

twee Engelfche fregatten
, koomende uit de riviere van Londen , was

s jaaght. Doch dat ze hem
, op het aannaderen van Kapitein de Mun-

ten
Zy

ü
frcSatren4

hadd
f
n verhaten. De Munnik verhaalde, dathy

^elven daage een Zweed hadt gefprooken
, koomendevan Sint Maar-n, en ZCggende dat van daar den 24 April zeftien Franfche oorlog-

k
«eepen en acht branders naar Boelyn, of Belle Me, waaren vertrok-

te

n
> om zich by de fcheepen, die uit andre havens werden verwacht

f
voegen. Hy vertelde ook, dat hy, zes daagen geleden , vier Engelfche
Ratten hadt ontmoet

, en den elfden noch een , die hem alle een-

Van i
8 yk hadden bericht, dat hunne vloot op den elfden uit de riviere
Londen naar Duins zoude vertrekken, en dat de fcheepen in Ports-

dedeïi
0ok êereedt laa§en om naar Duins te zeilen. Voorts verhaal-

DieD
^nnik , dat hy den twaalfden tegens den avondt , naar het Konings^

ftra(
*Jilende, jacht op een Engelfch fregat hadt gemaakt , en dat hy Kor!

Tivie

S

,
aai? ^'Engelfche vloot ,

fterk ontrent vyftig zeilen , uit de

ric|

re Cn >r Konings Diep in zee geloopcn , hadt gezien. Op dit be-

d
'and

Werdt by d°n Ruwaart
'
den L. Admiraal Generaal de Ruiter en

^dercHooftofficieren
, eenpaarigh goedtgevonden en beflooten , zon-

en
a

ll:^cl naar Duins te loopen , en d'Engelfche vloot op te zoeken

beU^ tC ra^en
' Doch groote ftilte, en geduurige mift ,

gaf eenigh De Neder-

de
c
- Maar de windt den veertienden May Noordtnoordtweft loopen-tSc

'yJce i°
n mCn tNoordtvoorlandt bezeilen, en vorderde reis

, met rede- naar dEu.
^koelte en in goede ordre i voerende de L. Admiraal Bankert dttgg*

Kuncïïchap

van d'En-

geiïche

Oooo vant- hm*j.
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658 HET LEVEN' VAN DEN
16*72,. vantgarde, de L. Admiraal Generaal de Ruiter debatailje, en de L. Ad-

miraal van Ghent d'arrieregarde. Doch des avondts met de vloedt be-

liep hun een dikke duiftre mift , zoo dat ze genoodtzaakt waaren vyf ol

zes mylen van de hoek van 't Noordtvoorlandt (die Wefttenzuiden en

Weftzuidtweft van hun lagh) te ankeren , en daar dien nacht te blyven

rt**j* leggen. In den morgenftondt , hoewel 'tnoch vrymiftig was, ging men

weert'zeil, meteen ftyve Noordelyke koelte. Twee uuren daarna

kreegen de Neêrlanders een Engelfch fregat, en twee kitzen ,
in t ge-

zicht. De Ruiter deed terftondt fein> dat de naafte fcheependaar jacnt

op zouden maaken. De L. Admiraal van Nes toen op 't fregat
aanhou-

dende , en ziende dat d'Engelsman het voor hem zocht over te haaien

,

hieldt daarom wat af : de Kapitein Laucourt was toen wat in de Wind

van hun, en fchoot nevens van Nes eenige fchooten op *t fregat.
De

Kommandeur Kornelis Jakobszoon van der Hoeven, of anders Kees van

Overfchie, quam met het jacht de Faam van onderen opfteeken ,
iiem

den pas affnydende , en fchoot zes of zeven fchooten op hem. Daarn*

zette van Nes naar hem toe, en hy ltreekzyn vlagh. Maar de floep va

Laucourt was 't eerft aan zyn boordt : zoo dat *er daarna gefchilviel 0

^2
u

tt

hP'
,trecht van de Prys - Dus werdt dat fregat, gencemtdeFranfche

vjet
"

gatvcr-
rC

" rie, gemonteert met achtendertig ftukken, en bemant meth°^f 1
oven. veertig man, doch meed gepreft volk, zonder veel weer te bieden ,

Jj

dat hy twee of drie fchooten hadt gedaan , zoo loffèlyk v&oV£tt
rC

fchandelyk overeegeeven. De twee kitzen ontliepen 't. Maar
'cveroVe

n
fregat raakte valt aan de grondt : waar op ftraks ordre werdt

gegeeve
^

om 'er 'tvolk uit over te neemen, en, in gevalle men 't zelve
met

gety niet kon afbrengen , daar zonder tydtverzuim den brandt m

fteeken; doch menkreegh 'tnoch los, en 't werdt zedert naar G°e

opgezonden , daar 't behouden aanquam. Men vraagde den Enge
Ujj.

Kapitein van 't gemelde fregat, genoemt Flytfer , waar de Engellc

vloot was verzeik ? Hy verklaarde dat niet te weeten ; maar *c v
i.

trouwen , dat ze voor Duins aan de Noordtkant van 't Noordtvoor^
'sLandts lagh , en dat hy -ze daar meende op te zoeken. Daaron 7e\\Ae> \t^n

vloot komt „fc** Z^nnU^A„ a^U - ^ ... *
Ut m™S vloocvoort

'
maakende fterken vaart

, en quam ontrent tenec»
u
°I

naa middagh voor Duins , met vaft befluit van voorts daar bin^? I
zeilen

,
en 2onder uitftelden vyandt met kracht op 'tlyf te vallen

toealJes vervaardight, de noodige ordre geftelt , en 't handtgewee
r al

'

reedts uitgedeclt was. Want men hadt beflooten, zonder lang ichf\i
vaar te houden

, ftraks aan boordt te klampen en te enteren. V°ch
cti

Arseen
dt der by Duins koomendc

>
vondt men daar geen Engelfche vlo?'

'

EngeTfche met dan zes kleene fcheepkens. Daar op zeilde de Ruiter weer
^en

vloot. den boven de drooghte van de Goenge of Goodwinzand , en lcy y
tzeewaarts over. Toen liet men de Hooftofficieren aan &

s
.

boordt femen, en by den Ruwaart, de Ruiter en dengantfcben

raadt, werdt beflooten
, d'Engelfchen tot binnen Wicht te verV f^dat

aldaar aan te taften. Maar ontrent twee uuren, naa 't neeme» ^j,
befluit ,

gezeik hebbende
, quam Kapitein Lonke , voerende het^ ^

fregat Delft, den Ruwaart en de Ruiter aandienen , dat hy een ^e

^
dI

yFrSe ko°pvaarder , koomendc van Sint Malo , hadt opgeloopen
en j

cn Engd- gent; die hem bekent hadt gemaakt , dat zich de Franfche vioo

Sby

0
c°en

nleden Saterdagh, den veertienden May, beooften het eilandt

hadden ge. d'Engelfche vloot hadt gevoeghr. Men vernam zedert dat tC
r
e^t-^eght. men fterk waaren drieëntachtig oorlogfcheepen ,

eenige kleene
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*n. en zes- of achtentwintigh branders. Hier op oordeelde de Ruiter 1671.
««: men de fcheepen van 's Landts vloot diende te verzaamelen en by

^ te trekken, en daarna te beraadtflaagen wat verder ftóndt te doen.
deed toen fein van te verzaamelen, en wierp het anker recht voor

« Itadt Doeveren. Maar de windt ftak zoo hardt op uit den Noordt- Hardt
jWten dat men geen Hooftofficieren aan boordt kon krygen : etlyke

we
4̂^neepen zyn met hunne ankers een groot einde voortgefleept. In dien

1

torm leden wel achtien fcheepen fchaade aan ankers en touwen , ofaan
ei(te : onder anderen verloor de Ruiter een anker , Bankert twee ankers

,

ü Evertszoon een kabel , en Laucourt twee ankers en twee kabels.
« harde weder wat afneemende quam de Krygsraadt eerft den zeven-

enden op 't Admiraalfchip , de zeven Provinciën
,
by een. Men fprak

etdenDeenfchen Schipper, die toen verklaarde, dat hy 's Vrydaghs te
ooren zelfs door de Franfche vloot hadt gezeik , diebeooften 'teilandt

te!ï u
Ct anker lladt êeworPen en. zich daar gezet : en dat hy op Sa-

er«agh d'Engelfche vloot hadt ontmoet , die de Hoofden was gepaf-
€ert

, en haaren koers Weft aan ftelde. Zoo dat men aan de zamen-
voegmg der twee vyandtlyke vlooten niet hadt te twyfTelen. 'T viel den
^uwaart

, de Ruiter , en andere Officieren , zeer verdrietigh , dat

,

a°or het lang vertoeven der Zeeuwen , de vyanden zoo veel tydts en Beraadt-

|%ntheit was gegeeven , om zich by een te zaamelen, In den ^T^.
^gsraadt werdt by alle de Leden eenpaarighlyk verftaan , dar, de- «adr.

^yl de maght der vyanden door die zamenvoeging zoo merkelyk was
^rfterkr, het voor den dienfl: van den Staat in geenen deele geraaden Mea vindt

*ou zyn , in 't Kanaal of by 'teilandt Wicht met de vyanden flagh te Sé" In?
3"

Waagen : dewyl daar voor 's Landts fcheepen , die reddeloos of mafte VtfchTflagh

loos moghten worden gefchooten , geen havens zouden zyn te bekoo-
te lcvcien*

men of te bezeilen
, dan ontrent Sint Sebaftiaan , of Corunna , twee

Spaanfche havens, die byna honderdtenvyftig mylen van Wicht waaren
verfcheiden. Voorts werdt goedtgevonden de vloot te pofteerentuflehen Ma«z'ch

« Wielingen en de Maaze , ontrent vyf of zes mylen van de wal , om yuL*
*Uaar de refteerende fcheepen van oorloge, die in de Kollegien ter Ad- P°J

e«cn

^jraaliteit werden gereedt gemaakt , in te wachten, en daarna den vyan- wctjL?
t hooft te bieden. Dit Gefluit werdt aan hunne Hoog. Moog. door cn dc Maa-

,«ven
,
met een vaartuigh afgezonden , bekent gemaakt , met verzoek

*'

7*v
**de toerufting, ftraks gemeldt

, moght werden vervordert , en de
cheepen die noch te koomen ftonden ten fpoedighfte naar 's Landts

, loot verzonden: inzonderheit de branders , die noch ontbraken , en
n korten tydt gereedt konden zyn

; dewyl men daar merkelyke dienfl:

^ verwachtte. Ondcrtuffchen was Kapitein WytzeBeyma, met 'tfchip 16 Ma,.

^
eStcden, by 's Landts vloot gekoomen. Daarna zyn noch by de vlagh i»^.
an

Eekoomen de navolgende fcheepen.

v • 2)* Schoutbynacht Brunsveldt. Tr'ms Hendrik Kafimir. !
s Lan*s

^•fapiteinen Chrijiiaan Ebels. - De zeven Wolden. i«e$?
'*deHilkesKo/aart. — Weftergo. fcheepen,

Commandeur en Kap. van Meeuwen. De Reiger. Cr
- Kapitein Kikolaas Boes. — Jaarsveldt. verfterkt!

Met twee branders.

V'TsbrandtVlbertszoon. - DeWelkotnft.
y -Jakob Schenk. _ _ <DeTapermookn.

Oooo i Voorts
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167 z. Voorts noch drie advysjachten , en zes branders uit Zeelandt.

Advysjachten.

DMaj. Z.Teunis Matthyszoon. — EenSnaauw.
Z.TielemanJakobszoon. — S'. Joris.

Z. Andries de Boer. — — DeTonyn.
Brandtfcheepen.

X.TieterHarmenszoon. — S*.Anna.
Z. Benjamin Stevens. — S*.Jan.
Z. Adriaan Janszoon. — Ste

. Gatharina.

TL.AntonyJanszoon. — 1¥Appelkaa.
Z. Marten Andrieszoon. — D'Eendraght.
Z.JanvanEde. — — De Haas.
Hier door werdt 's Landts vloot merkelyk verfterkt , die den fl

^ë
en'

tienden , met een windt uit den Noordtoofttennoorde ,
Ooftzuidtoou aan

zeilde , en , over en weer laveerende , om weer in de Noordtzee te ge-

raaken, ontrent Kalis , ruim twee mylen Zuidtzuidtooft van haar Iegg^
1"

de, ten anker quam: daar eenig vaartuig van Nieupoort tyding brag 1
»

dat 'er drie genoome Hollandtfche Sint Uvesvaarders , met zoutg

den , voor Duinkerken laagcn : daar terftondt de Kapiteinen Aarlen

Kornelis van der Zaan , met twee fregatten , naar toe werden g
c*0

^
den, om dezelve, waar 'tmoogelyk, t'ontzetten ofte herneernen.

^a

by koomende , joegen ze twee Hollandtfche genoome fluitfcheepen^-

,v kapers daar
oichtby

^y- tegens de grondt zaaten. Den twintighften tegens den avondt <ï
ua

,

a

cjlC

verttcrLg. de Kapiteinen Barent Rees en Yflèlmuiden, met de fcheepen D°*dre^

ftrandt, doch konden met hunne floepen daar nietbykoomen,
J
e

^y
de fluiten vol muskettiers waaren , en de Franfche kapers daar oicn y

¥«

en Delft , uit de Maaze , by de vloot. Op dien zeiven dagh wero1

flooten , eenige van de lichtfte fcheepen , onder den L. Admiraa1

Ghent, deriviere van Londen op te zenden, om te zien ofmen daar

vyandtniet eenigen afbreuk zou konnen doen. Doch dat voornee^
iiMaj. werdt noch uitgeflelt. Den volgenden dagh ging men weer t'zeil No°f

. .

wefttennoorden aan , en zagh het Noordtvoorlandt zes mylen We#e^

van de vloot leggen, die tegens de middaghweêr ten anker moc^°°'
men. Men beval toen Kapitein Braakel , met zes fcheepen , als bllite-

wachten, van de Duinkerkfche banken tot het Noordtvoorlandt toe ,

toC

den vierentwintighften der maandt
, op kundtfchap te blyven krutfefl

'

wt™' De Ruwaart verftondt dat men noch dien zeiven avondt ten zes uu*

yrcr. zou onder zeil gaan , 'twelk de L. Admiraal Generaal de Ruiter te*

.
De vloot geefs afriedt. Maar men hadt d'ankers naau opgewonden , of d&ïCP n-

K een
fcllielyk een zwaare dikke mifl: op , die den dagh in een nacht vc

dikke mift. derde. Men kon geen twee fcheepslenghte van zich af zien.
Mee-

zeilde met kleen zeil Noordtweft aan , en , zich zeiven met al de

pen in gevaar vindende om tegens eikanderen aan te ftooten > ^
eindelyk met fchieten uit gefchut en musketten , en met twm^c

f^0^dc

doen dat men weer ten anker zou koomen: 'tgeen ter naaUvV<
Litvoor-

4j May. werdt naagekoomen. Den drieentwintighften hadt men ^^Lgn uit

landt in 'tWefl: noch al in 't gezicht, toen de volgende fclie p

Texel by de vloot quaamen.

verfter- N.De Schoutbynacht Vlug. — YWapen van Enkhu'^
efft

yioot' N. GraafJan van Hoorne. _ Wefivrïejlandt.
h.L.KornelFranpüTalm. — Waasdorp. yan^er

'

N. Kornelis Stoffelszoon Mik. De zwarteRuiter^™ fe-

Twee Snaauwen.
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tegens den avondt quam de vloot ontrent het Konings Diep , en de 1671.

Ruiter zeilde op vier vadem over de Galper , dat gevaarlyk zandt : doch Dcvlooe

eer't klemde ontging men 't gevaar. Daarna zagh men neegen En^thS"
gelfche Konings fcheepen met eenigh kleen vaartuig, daar men jacht op Konings

Raakte: maar d'Engelfchen liepen 't Konings Diep op, en de duifternis
Dwp%

des nachts belette hen te vervolgen. Doch men maakte den zeiven van Ghent
avondt een esquadre van vyftien fcheepen en fregatten uit , met zeven wor* mct

^vysjachten, acht branders en zes galjoots, onder den L. Admiraal van ViSS?
^«ent

, Viceadmiraal Evertszoon en Schoutbynacht van Nes : met laft 8 wande»

de gemelde Engelfche fcheepen met het aanbreeken van den dagh foofsfnaar
«aks te volgen, en alle moogelyke afbreuk te doen. De Ruwaart toon- de riviere

^ zich zeer genegen om met van Ghent de riviere opteloopen: maar g^de"^
!°

.

e Ruiter en d'andre Hooftofficieren verftonden gezaamentlyk , dat hy ,
™*e

s,
c*

J

n een tydt in welke men de vyandtlyke vlooten alle uuren teverwach- fcS^te
cn hadt, van de Hooftvlagge niet behoorde af te gaan. De L. Admi- ^«volgen,

aal van Ghent ging over op 'tfchip de Leeuwen, 'twelkgevoertwerdt
^or den Kapitein van Lier , en beftondt zyn esquadre uit de volgende
ïclieepen.

L. Admiraal van Ghent , oJ>'tfihip
ViceadmiraalEvertszoon. —
Schoutbynacht Jan van Nes. —
Engelde Ruiter. —

.

DavidSwerius. — —
^Philips de Mnnnik. —
Karelvan der Putten. —
Adrïaan van Kruiningen. —5'

Francoü van Aarjfen. —

<

'imonLonke. — —
MoifesWichmans. — —
Pieter Klaaszoon Dekker. —
TitmvanNaffau. — —
Marcm Willemszoon van Rqye. •

Kornelü Tyloos. —- —
Men ging met zonnen opgang onder zeil. 'De Viceadmiraal Everts-

z°on met zyn fmaldeeling hadt de voortoght , van Ghent zeilde in 't
bidden, en de Schoutbynacht van Nes voerde d'arrieregarde. 'Twierdt
recht op d'Engelfchen aangezet , die met elfzeilen, en daar onder zes of
*even kloeke fcheepen , (de refl waaren branders) noch ten deele ten
an^er laagen , en zommige dreeven in de mondt van 't Konings Diep

?
as binnen de gronden. Zy rangeerden zich in goede ordre, feingeeven-

,
e als of zy van Ghent wilden wachten. Doch ziende dat het recht op D'Engei-

^
n inging, naamenzede vlucht, en liepen, meteenvoorvloedtenrui-^^
en Windt , de riviere op. De Nederlanders volgden hen in goede ordre , rC op.

De Leeuwen.
Zierixzee.

De Ridderfebap vanHoUandt.
Deventer.
De Befchermer.
Ejjen.

TerGoes.
TerVeere.

Uitrecht.

Delft.

Harderwyk.

Bommel.

De Haas.

De Galey.

Overyjfel.

^ Voorby de middelplaat en houce baakens was gepafleert , liet van
t*ent de roode vlag waaijen , 't welk het fein en teeken was dat elk

n
?n beft zou doen met jaaeen en aan boordt klampen. Maar zy wilden

Zei]
CenS gierCn

* amoewe* zommige van hunne fcheepen zoo wel be-

ten
Waarcn dat7e nun marszeils ter halver fteng voerden. Zy fchoo-

deri
al looPende achter uit op Kapitein Lonk: die de voorfte der Ne-

. Anders was, en, zonder een fchoot te fchieten, zyn beft deed om
nant van hun aan boordt te koomen. Men joegh hen tot dicht on-

Oooo 3 der

met zoo veel fpoedts als moogelyk was , in de gronden : maar toen



66z HET LEVEN VAN DEN
1671. der 'tkafteel van Charneflè , achter 'twelk noch twee groote fcheepen

ten anker laagen. Ook was noch een groot fregat , met twee kitzen,

die in 't gat van Harwits hadden gelegen , by hen gekoomen- p
nder

't gefchut van 't gemelde kafteel koomende ftaaken eenige by ,
enfchoo-

ten fterk , doch van verre
,
op de Kapiteinen Lonk, Wichnians, cnan-

dre van de voorfte fcheepen; insgelyks uit het kafteel. Van Ghcnt deedt

daar op fein , om die lichte te doen afkoomen , en met eenige der zwaar-

fte fcheepen hun naaft te blyven , meenende dat ze met de ebbe ,
di

t0en ^g0** in te kreeken , op hem zouden afkoomen. Öc-ch d'Engei-

w:*tkScêi Icheo hebben zich al t'zaamen dicht achter 'tkafteel gezet, 'twelk, ze-

vanchar- dert dat het de Hollanders hadden bemaghtight , in zulk een ftaat vv
'aS

wc c
' gebraght, en met zoo veel zwaar gefchut voorzien , dat van Ghcnt oor-

deelde dat men daar geen voordeel kon doen
, of, met de minfte n0°P^

van iet te verrichten , de vyanden aantaften
, wegens hun veilig verbly

en 't gefchut van 't kafteel. Derhalven befloot hy met zyn fcheepen

weer af te laveeren , en zich
, volgens zyn ordrc , ten fpoedighfc11 weT

arik&rT' derom onder de vlaêSe te vervoegen. Maar in 't afzeilen raakten
ccr^

viere weer de Kapitein de Munnik , en daarna de Viceadmiraal Evertszoon ,

af
- 'tbrandtfchip de Vreede van Rotterdam, aan de grondt : doch^d

fchaade , en met het inbreeken van de vloedt raakten ze weer klaa-

D'Engelfchen hadden de ton van de Middelplaat verleidt ,
dat de N "

derlandtfche fcheepen in gevaar braght van op dedrooghten te^re"

e

'

doch toen ze 't gewaar wierden beval van Ghent de ton in te#?±Ln
booren , en eenige baakens , ftaande op de Noordtwal , af te haK*

'

Enkomt Den zesentwintighften quam hy , zoo lang door tegenwindt °P&
°

eC
weer by den , weer by 's Landts vloot : daar men hem met verlangen tegeifl

vioor!

dts zagh 5
dewyl men d'Engelfche en Franfche vlooten t'aller uure ve**

aC*

te. Ten zeiven daage quaamen noch drie oorloghfcheepen ,
vyi br

ders en twee fnaauwen onder de vlagh , te weeten

:

kir?
er" ^'

cP*eter Klaaszoon Wynbergen. 'TWafen van Hoorn,
vioor.

eC
N. Kornelü J'akobszoon de Boer. Jupiter.

IL.KorneLü Evertszoon. Swaanenburgh.
Vier branders uit Zeelandt

, een uit het Noorderquartier , &
Snaauwen uit Vriejlandt.

utt ïr

Midler
f
yI h*d* men

,

™et den ^ Admiraal Generaal dc Ruiter ö»*?

fiaimg
Krygsraadt weer beraadtflaaght, en overleidt waar dat men de vy»0

*
over de lyke vlooten met het meefte voordeel zoude inwachten of tracht*

11 1

Plaatsbaar bejegenen. Hier over zyn verfcheide redenen gewüTeit en i»
zicIlt

je
vyanden pverwoogen , en hoewel de meefte in 't begin verftonden , dat me" ^
ïertTchtc,

vYanden ter halver 2ec dwars van Duinkerken , het NoordtvoorJ*

oftrachten Weftzuidtweft en Wefttenzuiden van 's Landts vloot, behoorde
tcbc

i
ege- wachten: zoo werdt, metgcnoeghzaameenpaariggoedtvinden»

bel
, n

Menbeflukten, zich nu voor 'tKonings Diep, de hoek vanWphernes bc
?
0^c

-

fcheen toen de v2ich voor van 'S Landts vloot , voor eerft te pofteeren. Dit fcheen toe» de v

'tKoZgs deelighfte poft voor de vloot te zyn: eerftelyk, om dat , daar
IegE

5 lorf
D
offee

C

ren
alle winden van het Noorden den Nederlanderen uit het We*

1611^eeI>
P
w/«T' zouden geven ;

daar in 't tegendeel , indien ze zich ter halver z
ee
,J zoU-

bnefvan den en onthielden, alle winden, die de vyanden door de Ho°|a - ^
"Vvaart aan den helpen, ook noodtzaakelyk het voordeel deswindts, of dejoe ,^
ym broeder zouden toebrengen : maar nu

, genoodtzaakt wordende buiten de z ^
j?7ï£:

y - om te zeilen , zou dat veellicht den Nederlanderen 't voordeel
van ^

fcbrcevn. windt verfchaffen : 't welk van groot gewicht is ,
inzonderheit ^#
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zanders met vrucht te befteeden. Ten anderen , meende de Ruwaart 1672.
oat de Nederlanders immers 200 wel ontrent d'Engelfche kuft dan on-
zent de hunne zouden vechten: doch de reden van dat gevoelen werdt
niet uitgedrukt. De vloot , zedert eenige daagen met een goedt aantal
van fcheepen verfterkt , ontbrak noch een merkelyk getal van matroo- SïïJSfZen

,
waar over aan de Kollegien ter Admiraaliteit met grooten ernft werdt ontbreekt

geichreeven
, ten einde dat ze dat gebrek , door 'tfpoedig aanneemen^enig

.

Van volk, zonder uitftel moghten vervullen. By d'Admiraaliteiten werdt
met onophoudelyke vlyt aan de toerufting van fcheepen en branders
gearbeidt

: en men zondt van dagh tot dagh al 't volk dat men bekoo-
men kon naar de vloot , om de gebrekkelyke fcheepen te beetcr te bc-

^nnen. Ter middernacht naa den zevenentwintighften quam Kapi-
X?M&

ein Almonde van de buitenwacht aan de Ruiters boordt , met tyding

,

at hy den zesentwintighften 's avondts by de Engelfche en Franfche Ty^R
loot was geweeft , tuflehen de Goenge , ofGoodwinzand , en Duinkerk- ypnd

c

tiyke
c»e banken, fterk ontrent tachtigh fcheepen. De L. Admiraal Geae- viootcn.

raai daar op met 's Landts vloot onder zeil gaande Ooft over , dach-
te de vyanden 's anderendaaghs t'ontmoeten : maar in goede order 18 M*y*

°ntrent den Galpar gekoomen , zagh men niemant : hoewel de L. Ad-
miraal Bankert ook verklaarde, dat hydenvyandt 's avondts te vooren
Jhadt gezien. Den negenentwintighften wende de Nederlandtfche vloot

2?^*>

^uidtweft aan , en zagh ontrent ten negen uuren voor den middagh de
d^«t [2'

vyandtlykevlooten , die inde windt van hun waaren, en de loef hadden , zicht.

°p haar aankoomen. De Ruiter wende ook het hooft naa haar toe

:

houdende de vloot zoo veel moogelyk was in goede ordre en rang. On-
trent den middagh waaren de vyanden zoo naa gekoomen , dat men ze be-

fcheidelyk kon onderkennen , en de vlaggen onderfcheiden. Men telde

ontrent honderdt en in de dertig zeilen , zoo groot als klecn. Doch Maarzy

hoe groot ook het voordeel van den windt was dat zy hadden , zy ftaa- S^Sc.'
1

ken
, toen ze tot op een kleen myle na de Nederlanders waaren genaa-

derdt
, weer by den windt , en bleeven nevens hen een zeiven koers

feilen. De windt was toen Weftzuidtvveft , met een redelyke koelte , en
^oftende lagh ontrent vyf myl Zuidtoofttenzuiden van de Nederlan-
ders af, die, 's avondts ten negen uuren tot ontrent de banken van Nieu-
Poort genadert zynde , op de Ruiters fein Noordtwefttemveften over
den anderen boegh wendden : d'Engelfchen zyn insgelyks gewendt, zy
feilden in drie esquadres wel in ordre , gelyk ook de Nederlanders dee-

*rn ' Onder de vyanden werdt d'avantgarde gevocrt by de witte vlag, Ordrebv

Je men vermoedde de Franfche te zyn , de batailje by de roode , en ^ccpS in
? arrieregarde by de blaauwe vlagh. Zy bleeven den gantfchen nacht te '« zeilen ge-

lo
efwaart dicht boven de Nederlandtfche vloote , 200 dat men hunneS;°m

^
uuren kon 2jen Ontrent middernacht zyn de Nederlanders weer Zuidt- winnen.

uidto0ft gewendt : waar op de vyanden ook fein deeden om van gely-

0
Cn fe wenden. Dus heeft men aan wederzvden ljerk gepranght , d'eene

iiiV
6 *oe^ te ^rygen » ^an(^er om ze tc Den°uden. Ontrent twee uuren

j ^e morgenftondt hadt men een zeer deyzige lucht , en de Ruiter
edt weer fein om Noordtwefttenweften over te wenden , en toen zagh

da

6

u
niet een En6elfcn ofFranfch fchip , 't geen den Nedcrlanderen vremdt

*cht. Naa 'twenden beviel hun een zeer zwaare mift. Zy pooghden 30^.

J
enwel, zoo veel moogelyk was , op te laveren; om by de vyanden te mi

Waarc

4yven. Ten tien uuren voor de middagh begoft het op te klaaren, en
00 hardt tewaaijen, dat 's Landts vloot vrv veel werdt verfpreidt: men Harde

deedt
wiDdt'
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167Z. deedt daar op fein om de fchcepen in hunnen rang te verzaamelcn, en

Sche
En

" za&l1 toen dat de vyanc^yke vlooten ook merkelyk waaren verftrooir

,

fcLcpcn cn eenige boven dè Ncderlandtfche geankert, en ontrent twintig, meelt

tcnanker. met witte vlaggen , een half myl boven hen ongeankert lagen. Onder-

tuflchen ftak de windt zoo hevigh op , dat men de marszeils moeit ïn-

land'S""
rcvcn

'
en mct de fok en fchooverzeils zeilen. De L. Admiraal

Gcne-

vioocbiyfc raai de Ruiter verftondt, dat men onder zeil moeftblyven, en zoo dicht

onderzeil. en beneeden de vyanden nietmoght ankeren, dewyl zy boven windt en

ftroom van 'sLandts fcheepen waaren, die alle, hadden ze 'tanker ge-

worpen , zouden genoodtzaakt zyn geweeft hunne kabels te kappen

,

indien de vyanden hadden goedtgevonden op hen af te koomen. Un-

trent den middagh nam de\vindt noch toe uitdenZuidtweften,
cntel

J
vier uuren zyn de Nederlanders voor windt omgewendt. Hun g«-

o0t

marszeil naamen ze in , en zeilden Noordwefttenweften. Dus at en

aanhoudende, zyn ze, door den Herken windt en inkoomende
vloedf»

hoewel ze alle vlyt hebben aangewende om op te koomen ,
zeer verre

afgezakt: zoo dat ze 'savondts ten vyven tuflehen de kuft van-
Vlaan-

deren en Walcheren quaamen, en Brugge ontrent twee myl enceniia

Zuidtooft van hun lagh. Hier hielden ze zoo veel af en aan als z

konden, tot dat hun beter gelegcntheit en kans van voordeel op de vyan-

den zou voprkoomen. De volgende nacht ftilde de windt , zoo dat »
niet verder afdreeven. Des anderendaaghs woey de windt uitden

Wei -

noordtweften met weinig koelte
, en ze zaagen des morgens de vya

-

^ïomkrygt dcn in 't Wcften twee mylen boven hun. Waar op zich de Nederlande

JSStT
in °rdrC ran£ecrden >

en zeilden Zuidtzuidtooft van zeven tot en uU
!

je

gezich"
c

voor den middagh , en toen weer wendende zaagen ze Ooftende
o

mylen Zuidtzuidtooft van hun , en fielden hun koers Weftnoordtwc
*

Diewc^r
niet twyffelende of 't gevecht zou dien dagh hebben begonnen.

afwenden de vyanden, geftaadig boven windt zeilende, vonden niet geraadenop'
w -t ge- af te koomen , maar hebben 't weêr afgewendt. De Ruwaart , de llu *

wen.
Cklm

" ter en de Krygsraadt beflooten , dat men van de vyanden niet z° l

afwykcn, en alle vlyt doen om de zelve te bezeilen. ÏV en kon &el

denken wat de vyanden bewoogh om 't gevecht weer te fchuwéfl'
^

de windt hun zoo gunftig was als zy 'tvan den heemel konden *f'fchen
,
en dienvolgens de Nederlanders met merkelvk voordeel konden

^denken aantafl Eenige oordeelden dat hun moedt gebrak: Welk aan
d'an;

wyken. dcre zyde de Nederlandtfche Officierenen matrozen te meer aanm°e
'

dighde om 't gevecht te zoeken; want geduurig boven windt te zyn cl

met af te koomen, jaa tot tweemaal, alsmenhun naaderde, *ftc*l
den ,

hielden ze voor vertzaaghtheit. Anderen meenden ,
dat ze

ngheit maakten om zoo dicht op de Vlaamfche kuft te vechten.
u

ontfing de Ruwaart eenige tydingen uit Engelandt , hem door zynr°
der den Raadtpenfionaris de Wit toegezonden

, meldende ,

dat *j
c£

d'Engelfche vloot veel zieken waaren , die noch daagelyksvf^U
den: datookdEngelfchen.de Franfche fcheepen zoodaanig *f^
vonden als ze wel hadden verwacht. Hier uit hadt men bcden^n

'er licht ecmgh misnoegen, misvertrouwen en onecnigheit tufl^1
'

by
de kon ontftaan. De Ruitpr deed midlerwyl geftaadig zyn

belt 01 '

de vyanden te koomen: en zondt eenige van de bezeilfte advysJaC »

^
op kondtfehap ,

om te verneemen werwaarts dat ze waaren sCt%^
De Ruiters

Men hadc dien daSh fterken windt
» en als de Ruiter tegen!

s

reën bree- avondt Zuidt over wendde , braaken zyn groote ree en gr0° ^ils-
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^ilsree te midden door. Zyn zeil en groot marszeil fcheurden van bo- 1671.
ven tot beneden

:
het boevenet raakte geheel in {tukken , en de ftuk- j^ïïdocken van de rees met de zeilen vielen te gelykom laagh

, naauwlykseen en'vaiiea

*

mans langhte van den L. Admiraal , zonder dat hy , of iemant anders ,
mct7-ya

hoewel 'top die plaats gemeenlyk vol volks was, werdt geraakt of be- Kvend-
*eert. Dees ramp gaf eenige ontfteltenis by zommigen , vreezende dat Icu om
m^n 't fchip zou moeten opzenden, of te veel volks en tydts zou moe-
ten hebben om alles te herftellen. Maar de L. Admiraal braght , doof
zyn kennis en wakkerheit , met zyn eigen volk te weegh , dat binnen
Geinig uuren alles weer kant en klaar was. Doch dien nacht ftak hy
metde fok en bezaanen Zuidtzuidtweft over; tot den eerften van Ju-
nius

, toen hy in {laat was dat hy d'andre fcheepen kon byhouden. Hy
vervolgde zyn koers , en zagh Duinkerken naa den middagh Zuidtten-
?°ften van zich leggen , en zeilde Weftnoordtweft tot middernacht.
A °en fcherpte de windt , en men kon maar Noordtnoordtooft zeilen. Twee
Uuren daarna zagh men eenige fcheepen, die men in den duifter niet kon Hy meent

<j*derfcheiden en voor Engelfchen of Franfchen aanzagh. De Ruiter ^öeedtdaar opfein als op vyandtlyke fcheepen , en elk maakte zich flag- den te zyn,

Vaardig
, meenende midden onder de vyanden te zyn : maar met den "

c

ftc

d
c

0
^"

^agh zagh men dat het van Ghent met zyn esquadre was , die eenigh- -twasvan

zins zyn koers hadt veranderdt. Dus heeft men van dagh tot dagh Ghent-

^'eylyt aangewendt om de vyanden t ontdekken. Doch hoe zeer dat m^°°d
"""

Alen de vyandtlyke vlooten zocht te naderen , men was echter niet van Nederian-

^eening 't gevecht met taftelyk naadeel , en groot voordeel der vyan- dcrcn > aan-

den, te zoeken: maar men verftondt, (gelyk ook al de refolutien, zoo f™?!L-
Wel by den gantfehen Krygsraadt , als met de L. Admiraalen genoomen , wcht*

'

inhielden) dat men zou trachten 't voordeel van den windt te bekoo-
men , ofte , beneden den windt blyvende , ontrent de Zeeuwfche of Vlaam-
fche kuft te vechten ; op dat alle reddelooze vyandtlyke fcheepen op
<fe gronden en zanden , tegens de laage wal , zouden vervallen. Den
tweeden van Junius was men met 's Landts vloot opgelaveert tot on- z jutr>

Jfent acht mylen van 't Noordtvoorlandt , zonder d'Engelfche of Fran-
se vlooten te vemeemen. Doch de Kapitein Titus van Naiïbu , voe-

dde het fregat de Haas , en voor uit kruiflènde , maakte den Ruwaart
^kent, dat hy de vyanden voor'topkoomen van den dagh ontrent vier
^ylen van 't Noordtvoorlandt hadt gezien. Den derden der zelve maandt Vcrft«-

^erdt
's Landts vloot noch verfterkt met vyf brandtfeheepen , uit Texel

, .^n
v

d
a

£1
^mfterdam toegeruft : ook noch met honderdtendertig matroozen , tIoo"

m

?^op d'Amfterdamfche fcheepen 't gebrek van zeevolk te vervullen. * Im'

* e Voorcn \ was ook de Kapitein Jan Krook, met het fchip de Kaleb,
an Hoorn

, by de vlagh gekoomen. Voorts werdt beraadtflaaght om

,

L?
ar ^exempel van 'tjaarMDCLXVii ,

eenige fluitfeheepen met vivres en

?J
naar 's Landts vloot te zenden ,

op dat men by gebrek van levens- Ordre op

J^kïen niet genoodtzaakt zou zyn tontyde in te vallen: ten welken^ de Ruwaart ordre gaf, dat alle de Bevelhebbers der fcheepen zou- dc ichcepen,
"ft OnfYnn„a« », 1 1 A*0O rirAr v^ofr nf\f*n Vflfl

vi !J
°Pgeeven voor hoe lang zy , van dees tydt af te reekenen, van

1
tüalie , bier en waater waaren voorzien , om daar uit overflagh te maa-

v n Wat men uit het vaderlandt hadt t'ontbieden. Den vyfden quamde
^Pjtein Henrik VifTcher , met het fchip het wapen van Medenblik,

j/Noordthollandt, byde vloot , en noch achtendertig matroozen van

Q
0tterdam, en den zeften noch een fregat van Rotterdam , genoemtde
raafvan Hollandt, en noch vier Rottcrdamfche brandtfeheepen. Naa
XI. Boek Pppp '

taan-
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i67i.'taankoomen

deczer fchcepcn beftondt nu 'sLandts vloot in ontrent

sterkte, of 91 fcheepen en fregatten van oorlogh, 54, of, zoo anderen zeggen, 44

fcEln" brandtfeheepen, en 23 adv ysjachten , t'zaamen 168 of 158 zeilen, uok

van sLands Was de vloot , door 't volk van tydt tot tydt toegezonden ,
nu rede y

vlootc ' wel bemant, en alle de Bevelhebbers , matroozen en foldaaten uiter-

maaten wel gemoedt, en verlangden, naar 'tuiterlyk fcheen, om e

llagh , onder Godts zeegen , aan te gaan en te waagen. Dien zeiven

fchaTt *yn<ie tweeadvysjachten, te vooren afgezonden om de ^f
cn

d̂ca
d'Engeirche zoeken , te rugh gekeert , verhaalende dat ze op Vrydagn ,

oen u

"ooïen?t van Junius '
d

'Engelfche en Franfche vlooten in Soulsbaay hadden
gj

sodlbaaV" zien die daar ten zeiven daage waaren geankert. Ook braghten de Jvo^

lc? end"
man^eurs ^er gemelc^e jachten drie Schippers van Noorweegenaan

e8gcn c
' Ruiters boordt, die 't zelve betuighden : en een der zelve ver

nec

dat hy zelf op 't fchip van den Hartogh van Jork was geweeft ,
e11^

zyn Hoogheit hadt gefprooken. Op deeze kundtfehap riep nien

Mcnbe- Krygsraadt by een , en befloot met eenpaarige ftemmen ,
dewy r

V

^vn_

daar tcïc- nu uit den Noordtooften woey , en 's Landts vloot naar alle waanc 7
vechten, lykheit den loef zou hebben , dat men dat voordeel moeft waarneem ^»

ra?mto
b

de
ei1 d'Engelfchen en Franfchen in Soulsbaay flagh leveren. Men

^et

wyzc hoe
C

toen ,
op 't goedtvinden van den L. Admiraal Generaal de Ruiter ,

ulV
rafl

.

mea 't ge- fmaaldeel van zyn esquadre twee fcheepen van oorloge en twee

lailvangen. ders uitgekooren , met laft , dat de zelve , wanneer men by de vV
f|en f

zou zyn gekoomen, een weinig vooruit zouden fteeken, en
'

onder faveur van de kracht en rook van hun kanon, en van dat

J
e

^en
dere fcheepen, de gemelde branders wel te befteeden. Ook zondt 1

ordre aan de L. Admiraalen Bankert en van Ghent , om elk in 11 ^
fmaldeelen van gelyken te doen. Uit het Hooftesquadre zyn daaf

gefchikt de volgende fcheepen.

Uit het fmaldeel van den L. Admiraal van Nes.

Kapiteinen.
.

Branders.

Jan -van BraakeL Dirk de Mlttmik.

'Tieter TomaszoonSitter. Kornelü Tieterszoon
Uit het fmaldeel van den L. Admiraal de Ruiter.

Kapiteinen. Branders.

Engelde Ruiter, Andrïes Randel.
L. Kornel Talm. Jan Danielszoon van Rfl-

Ui: het fmaldeel van den Viceadmiraal de Liefde.

Kapiteinen. Branders.

Yde HUkes Kola-art. Tieter Befanfm.
Thilips van Almonde. Abraham Schryver-

De vloot ging ten zeiven daage ten negen uuren voor htoo^
der zeil ,

en de Ruiter deed fein om in rang te zeilen , eertf je dien

over, en daarna Noordtweft, den gantfehen dagh , en vef^1

^waar-

7 ju», koers den geheelen nacht , tot den zevenden van Junius , een g
ede

evecht

,

digen dagh ,
op den welken , met een grouwzaam en bloedig»ƒ

•SLandrs
het g™ot g6^ 1Jufc*ien

,
de tvvee

; 7andtlykc Koningen en de .

vloot komt der vereenighde Nederlanden werdt betwift , en daar 'taan n» fe^
ofl

-

baay en

ds
' Hollanders en hunne bontgenooten vrye luiden zouden blyven. .^

kryghtde der 'tjuk van Engelfchen en Franfchen vervallen. Met het aan

Ktt!
y

in

c van dien daghquam Landts vloot voor Souwlsbaay,
'« geacht, ham tuiïchen Harwits en Jarmuiden, met een Ooftnoordtoolten ga
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2

ontrent honderdtdertig zeilen. Doch eenigen melden dat d'En- sterkte der

gellchen 116 oorlogfcheepen in getaale vvaaren , behalven 24 kitze^Ö*
2 & Franfchen 48 fcheepen

, of, gelyk anderen willen , 33 , en 8 bran-
?ers, met 4 fluiten: voorts dat dEngelfchen bemant waaren met z3S3 o
*°Ppen, en gemonteert met 4091 {lukken gefchuts , de Franfchen be-
mant met ontrent 1 1000 man, en gemonteert met 1916 ftukken. D'En-
geilche en Franfche vlooten laagen ten anker , en de Nederlandtfche
vertoonde zich zoo onverwacht en fchielyk voor de baay , dat veele
junne ankers moeiten kappen, om onderzeil te gaan, en zich in ordre
e itellen

:
dat in der yl gefchiedde. Zy waaren

, gelyk de Nederlan- Deflagor-

^s, in drie esquadres verdeelt, en de Hartogh vanjork, die, als Ad- ^heen"
«aaldesRyks, het opperbevel hadt, voerde 't esquadre der roode vlag- Frati^he

5e m 'tmidde. De rechter vleugel beftondt uit het esquadre der witte
vooten '

r *8§e
' daar de Franfche fcheepen waaren geplaatft , onder 't gebiedt van

J°han
,
Graaf van Eftrées , Viceadmiraal van Vrankryk : en 't esquadre

aer blaauwe vlagh , onder 't gebiedt van den Admiraal Eduard Monta-
Su > Graaf van Sandwich, maakte de flinker vleugel. De Hartogh van
Jjrk voerde het fchip de Prins

, of, zoo 't anderen noemen, de Sint
^chiel

, met een Koningklyke vlagh van boven. D'Engelfchen en Fran-

sen, onder zeil geraakt, leiden 'torn de Noordt. De Nederlandtfche d£ Neder-
VJoot

, die nu 't voordeel des windts hadt , doch met kleene koelte ,
landefche

*akte allengs naar de vyanden toe. De L. Admiraal de Ruiter liet de
vIootc*

roode vlagh onder de bézaansroe waaijen , tot een teeken om aan te val-

len. Hy ley het met zyn esquadre om de Zuidt , om by 't Engelfch
Hooftesquadre der roode vlagh te koomen. De L. Admiraal Bankert
liep ook om de Zuidt, om de witte vlagh , of de Franfchen, aan te taften.

t>e L. Admiraal van Ghent ftclde zyn koers naar 'tesquadre der blaau-

we vlagge , dat het Noordelykfte was. De drie esquadres zeilden , elk
m den rang van hun drie fmaldeelen

, byna als in een rechte linie bene-
pens malkanderen

: de Ruiter in 't midden, Bankert aan de flinker en van
J^hent aan de rechter zyde. De twee oorlogfcheepen , elk met twee
«anders, uit elk fmaldeel gekooren, gelyk verhaalt is', maakende t'zaa-
"len een getal van achtien fcheepen en achtien branders , zeilden voor elk
Jpluadre een weinig voor uit, van d'andere gevolght. De Ruiter hadt DeRuitet

|*
e *ynen met weinig woorden rot dapperheit aangemoedight

, en elk dTzynfn

^gefcherpt hoe zeer zy verplicht waaren om 't lieve vaderl&idt, om tenflry^
^Landtsvryheit, en aller lyf en leeven, goedt en bloedt, tegens t'on-

prechtig geweldt der vyandtlyke Koningen met kloekmoedigheit te be-

^ermen. Ontrent ten zeven of acht uuren voor middagh raakten de ^^"S
^ee vlooten in een zwaar gevecht. De Ruiter, met zyn esquadre op zedhgh^ roode vlag toezettende , zeide tot zyn Opperftuurman

,
Stuurman™™^

-r dat's onze man, wyzende met zyn vinger op den Hartog van baa™
s"

^i*- De Stuurman , zyn muts lichtende , antwoordde op zyn zeemans

,

Qbh^
eer> ^at u geuren , en liep tot op een piftoolfchoot recht

P hem toe ; maar toen wendde het fchip met zyn zyde tegens de zyne , Gevecht

gaf hem de laage, daar hy met zyn gefchut op antwoordde , endaar £™^c

e Was >t gezicht door de dikke rook genoeghzaam wegh, en de wei- jork.

Windt, die men hadde, werdt terftondt gelyk als doodtgefchooten.

IVL
y

.

eIykheit van 't gevecht dat daar op volgde kan men zich bezwaar-

Ci
n 2yn Clgen Sedaante verbeelden. Het fchip de zeven Provinciën

§ Qen Hartogh ontrent twee uuren op zyde , en zy fchooten elkan-

Pp pp % de-
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1671. deren zeer reddeloos. De Ruiters gefchut ging zoo gezwindt af, a s

of men met musketten hadt gefchooten : en eindelyk werdt ontrentten

jorks negen uuren des Hartoghs groote fteng, met de roode vlagh ,
afgcicnoo-

ftengen ten, en hy zou groot gevaar geloopen hebben vandoor de branders aan-

viag^afge- gefteeken te worden, hadt het de ftilte niet belet. De Hartogvanjor
fchooten.

Eieidthetondertuflchcndraagende, en week van de Ruiter af
,

doen

meer dan een Konings fchip vervulde ftraks zyn plaats :
en ny v°?.

zich genoodtzaakt om met zyn perfoon en vlag over te gaan op t c 1 p

Londen , daar men d'Admiraals vlagh of Koningklyken ftandert ze
^

zagh af waaijen , zonder dat hy de Ruiter daarna weer naderde. ^
Jonker En- trent den zeiven tydt werdt de Kapitein Jonker Engel de Ruiter

,

fergC
Rui

' op zyn poft in zyn vaders fmaldeel vocht, door een groote fphnter ^

p

guetft. de borft gequetft, zoo dat hy in twee of drie daagen naaulyks kon
lpr

ken of geluidt {laan. Zyn kardoeskiften raakten in 't gevecht tw
^.

em

len leeg. Hy fchoot een Engelfch oorlogfchip de groote fteng ar
» ^

hadt dien dagh elf dooden, tien zwaare envyf mindre gequetuen >

fchooten onder waater , drie van zyne {tukken werden de rronlP2Vee
Dricvry- gefchooten , en de groote fteng en bezaansree zeer befchaadight.

jonge Heeren, van Amfterdam herkomftig , en noch een Rechtsgeie» .

£

eik met een van de zelve ftadt , betoonden in dit gevecht hunne kloekmoedig

Sïfoozcn, cn liefde tot liet vaderlandt. Zy hadden zich als vrywilligen op 's

in s Landt"' vloot begeeven , elk met een goedt getal bootsgezellen ,
opeigefl

,

£I1

geworven. D'eerfte , GeeraardtHaffelaar,uit het Buigcrmcc^^
Hafldaar, manhaftig geflacht der Hallelaaren gefprooten, die twee moeu*

£

eni^.
tlc" dochterkens , geteelt by een dochter van den Burgermeefter en >c ^

Geeraardt Haflelaar , aan landt liet, vocht met veertig matrooze^ ,

g

met Engelfche mutzen met roodt fluweel geftoffèert ,
op het

^"Jj^^
Befchermer, onder den Kapitein David Swerius, in 'tesquadreva ,

£

L. Admiraal de Ruiter: maar bekocht zyn yver met zyn bloedt ,
en

d'eere van met een edele doodt , door een koegel getroffen , voor 1

(Coemaadt derlandt op 't bedt van glory te fterven. De tweede, Koenraaclf v

k«k
HcemS" Heemskerk , een zoon van wylen den geleerden Raad tsheere JoJ^

va
-

Heemskerk, en een zufter van den Burgermeefter Koenraadt va»^
ningen , door zyn welfpreekentheit en verfcheide Gezantfchappcn

ye '

t

maardt, was met vyftig bootsgezellen , alle met Engelfche mutzeiin\
blaau fluweel gevoert ,

op het fchip van den L. Admiraal van Ghe
j

de Dolphyn, daar hyzyn manhaft toonde , en er 't leven ongequet^
Zn Mr.jo- braght. De derde, Johan Bergh , Rechtsgeleerde , uit eerlyken ftamir

^Jm-
anBergh.

barden afkomftig , maar een inwoonder en Vaandrig der burgety
1

fterdam, hieldt zich met acht matroozen, allernet groen ofg
raam

v0ert

Itoffèerde Engelfche mutzen , op het fchip de ftadt Uitrecht , ?^iraal

by den Kapitein Johan Bont , onder 't fmaldeel van den Vice
f ven en

de Liefde. Dees hadt ook het geluk van zyn ftoutheit t'overi ^
't gevecht na te vertellen. De Ruwaart van Putten , die, -er tydt

in zee wasgeweeft, met zinkingen werdt gequelt, hadt te °0uweele
De Ru- eenig ongemak aan zyn been. Hy liet derhalve een gt° n̂

e\ jarf-

ho2 i

leenftoel voor *de bovenhut brengen , daar hy zich ,
op een *lu

êml0eit

in '« gevecht fen, (daar 't wapen van den Staat opftondt geborduurt) alsbyJ o0

venhut
0
" Vatt ftaan WaS

'

nedCr ZCtte
'
HiCr hieIdt l^ Zich den g

antfchetl XfiMe
1

*'
alles t'aanfchouwen , en op elks bedryf te letten : doch de g ^
rook belette 't gezicht, zoo dat hy naauwlyks een fchips len£

ade*'

zich kon zien. Ondertuflchen waaghde hy zyn leven voor ^
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andt zoowel als deminfte matroos, en de koegels liaageldenrondtsom i<>7*.

«em heenen. Hy hadt te dier tydt twaalffoldaaten tot Helbardiers , in roo-
de rokken met geele voering , het livrey van Hollandt , gekleedt

, by zich

,

we ontrent hem of op de bovenhut by 'thakkebort Honden , als 'er een
*anonkoegel

,
dicht byzyn hooft voorby fnorrende , drie van die lyfwach-

tenmet een fchoot ter nedervelden : twee of drie zyner andere Helbar-
«ers werden doodelyk gequetft , zonder hoop van ieeven , en een van hun
*yn beenen afgefchooten. Hy beval , in al dat gevaar even onvertzaaght

,

den Kapitein der zeefoldaaten
, Johan de Witte , de Ruiters fchoon'

*°on, die by hem ftondt, dat men de lichaamen der drie dooden , met
J^nne roode rokken, in zee zou werpen , 'twelk terftondt werdt nage-
komen. Nu ftaat te melden 'tgeen ook elders in den ftrydt voorviel.
* e L. Admiraal van Nes liep met etlyke fcheepen van zyn fmalverdee- DeL.Ad-

!
n
g, in 'tbeginvan 'tgevecht , naar den Viceadmiraal, en Schoutbynacht Nes^a™

er roode vlagge , en ley 't toen met hun mede al fcliietende om de met den

pordt. Maar 't werdt daar zoo doodt-kalm , dat ze by malkanderen SfJ™"
leert dreeven , en dat men geen fcheepen kon verleggen. De gemelde roode viag-

Jto Nes en d'Engelfche Viceadmiraal der roode vlagge waaren wel an-^
^rhalf uur dicht op malkanders zyde , en gaaven wederzydts dapper

M U

vUur. Te dier tydt mifte de L. Admiraal van Nes den Kapitein Braakel

,

*je\vyl de rook en damp hem 't gezicht benam ; maar toen 't wat op klaar-
?e zagh hy etlyke gezonke fcheepen , en vermoedde toen dat Braakel

^ den grondt was gefchooten. De L. Kornel Palm en de Schoutbynacht païm en

Van Nes raakten toen by ongeval aan elkanders boordt , endreeven zoo JanvanNes

tondtsom , want ze konden door ftilte niet van een koomèn. Doch Palm onïcwi'aan
quam ten anker , en toen raakten ze van een. Ontrent den middaeh Sanders

3"

ïiel het Engels fchip de Koningklyke Catharina
, gemonteert met 80 {tuk-

boordt*

ken, en gevoert door* den Kapitein Johan Chichely , voor 't fchip van
den L. Admiraal van Nes over Haag: zoo dat hy daar niet beneden, of
Wyk boven kon koomen : dies dreeven ze naar eikanderen toe , en Gevecht

belden lang fchutgevecht. Daar quam een brander uit het fmaaldeel J£Lt Ca
J?n Van Nes, roeijende en boechzeerende den Engelsman aan boordt , thanna.

^ de vlagh van achteren {treek , en zich zocht op te geeven. Maar
^brander raakte in brandt, en de L. Admiraal van Nes dreef met zyn DeL.Ad--
penter fchip tegens den brander aan , en liep groot gevaar van te ver- £J'

raa' van

panden
,

dewyl de brander tuiïchen hem en den Engelsman lagh. gwotge-
DOch hy liet alle vlyt aan wenden om van den brander af te fchavee- banden

en dreef zoo langs de zyde van den Engelsman af, eenige grondt-
chooten op hem fchietende. Ook zette Chichely den brander weer van

fchip af. Van Nes,toen ziende dat zyn gefchutpoorten aan ftuurböordt

£
n
'Uvater laagen, zondt den Kapitein Francoisvan Aarflèn, met het

:

a

e
?at Uitrecht , en den Kommandeur Wynant van Meurs , met het advys-

cn »
^ottcrc^am » naar nem toe

»
met

'
om 1 vo^ daar uit te haaien

,

lie
ĉniP in den grondt te helpen, of in den brandt te fteeken. Zy

c r̂̂

l£

ch^f
n ^aarnaar toe » en haalden een deel volks, met den Kapitein Chi- verover" en

vel

J,
uit het fchip. Doch de L. Admiraal van Nes ley 'tweer om de^j«-

datp
Cn raa^teweer in den vyandt: zoo dat hy toen niet wift waar dat

°orCQ'

<fe vT
ngels fchip belandde. Maar daarna verftondt men uit Engelandt , dat ,

.Nederlanders, die^op 't fchip waaren , zich zoo verre in 't ontydig plon-

f
en vergaaten , en zoo weinig ordre hielden , dat d'overige Engel-

j|

en hun flagh waarnaamen, hen overvielen ,
eenige van hun doodt-

egen
, 't fchip hernaamen en naar Engelandt braghten. De Kapitein

P PPP 3 Jan



Kapitein

Jan van

Braakels

ongehoorde
lroutmoe-

digheic.

Hy lcitden

Admiraal

Montagu
aan boort.

Grouw-
zaam ge-

vecht.

6ó hetlevenvanden
Tan van Braakel, voerende het fchip Groot Hollandia, zynde, gelyk ver-

haalt is, een van die zes, die gelaft waaren elk met een brander voorde

Ruiters esquadre wat voor uit te zeilen , om de branders aan te
.

gen, deed op dees dagh een' daadt van d'uiterfte ftoutmoedigheit

,

byna nooit in eenigh zeegevecht was gezien , doch wat buiten or

^
dan niet min van nadruk. Volgens de gefielde ordre moeit hy ui

.

Ruiters esquadre , en het fmaldeel van Van Nes ,
tegens de ,clic

der roode vlagh vechten. Maar hy , in 't begin van den ftrydt ter

ter handt uitfpattende , met den brander Dirk de Munnik ,
zet >

koers om de Noordt naar den Admiraal der blaauwe vlagge Mon ^
en zeilde recht op hem aan , zonder een fchoot te fchiecen ,

n° ^
ook etlyke Engelfche fcheepen op hem fchooten , om 't na^?

n
.

tC

fat
letten. Ook fchoot Montagu , om hem af teweeren, zoo vreeftelyk

,

het koegels fcheen te haagelen, en de zee, door 't vallen van

en bouten ,
opftoof , als of ze vol walvilTchen waar geweeft. &

Braakel, fchoon hem veel volks werdt afgefchooten , wachtte met
c

^

ten tot dat hy Montagus fchip , de Royale James , 't welk al zyn
j

hadtgeloft, aan boordt ley , en zich daar aan vaft maakte. Toen

hem de volle laage , met een nederlaagh van meenighte van men
ï ^

en yflèlyk gefchreeuw van noch grooter getal gequetften. Hier ontl

toen een grouwzaam gevecht tuffclien ongelyke partyen. Braake *g

aan Montagus boordt als een boot tegens een groot fchip :

taau

voerde niet meer dan ontrent 300 mannen, en 6z {tukken, en ^a-
over de 1000 mannen, en 104 ftukken. Doch echter lagh nen\

raCht

kei wel anderhalf uure aan boordt, fchoot zonder ophouden, en
^

Montagu in zulk een ftaat , dat hy zyn fchip zou hebben opgege ^
(gelyk zedert zyn Luitenant verklaarde) indien Braakel een vlaÉLmet

gevoert. Hy kreegh wei etlyke floepen met verfch volk, enZ0
maar

enteren , door overtal van volk , zyn vyandrs fchip te vermeefteren : £

als d'Engelfchen 't fchip boven in hadden , verweerde zich Braakel .

zvn volk van onderen , zonder te kreuken: doch echter werdt 7^Jt

en wandt 200 doorfchooten , dat het geen zeil kon voeren. Ook^ ^
Montagu twee of drie branders , die op hem afquaamen , in den g

t(

j

n

ts

De Ruw aart van Putten, ziende hoe Braakel
, tegens zyn ordre , in P ^

van by de Ruiter en van Nes tegens 't esquadre der roode vlagge teV
^er

,

ten , zich zoo ftout tegens Montagu in 't gevecht begaf, nam dat 0^
treeden zyner ordre (een punt van 'tgrootfte gewicht in alle

zeegev

^

ten) zeer quaalyk, en hieldt zyn daadt ftrafbaar te zyn: doch W
:

echter niet ,nalaaten zyn ftoute dapperheit ten hooghften'te r°
ncjt,

wenfchende dat hy zich in dier voegen tegens Jork liadt aatl£
e

qUaa-

en niet ftraf en roem maar lof en loon verdient. Ondertuffcne

men noch etlyke andre fchcepen (dewyl het esquadre van den
^jm jraal

raai van Ghent ook aan den vyandt was gekoomen) op den ^faakels

Montagu af : waar op hy , om zich te beter te konnen redden L^
ofltagu

,

fchip liet los hakken , 't welk daar toen reddeloos heenen dreef-
*

van Braakel ontflaagen , was in geen ftaat om zich langer tcg
,

fl
vall

fcheepen te konnen verweeren. Hy gaf evenwel d'uiterfte
pt

je yi-

rampfpoedige manhaftigheit tot ontrent den middag. Toenm
^
etVonim^

ceadmiraal Sweers hem aan boordt te leggen; maar ziende dat de
iv ^ de

deur Jan Danielszoon van den Ryn , met het brandtfehip gf

Vreede, op hemafquam, veranderde van voorneemen ,
hiel'd , ^jider

hy hem de laagh hadt gegeeven , van hem af , en liet de gemeld ^
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L ADMIRAAL DE RUITER. 671
daar aan koomen die daar ftraks aan vafl hechtte, en dat Koningklyk i6y%.
ichip m een oogenbhk in den brandt ftak, toteen deerlyk fchoufpel van H«fchiP
v lenden en yyanden. Dit fchip verbrandde zonder inde lochttcfprin-SÏ^
gen; dewyl t door Braakel zoo was doorboort , dat het kruidt nat was Momagu
en tfchm aan 'tzinken. Het volk fprong by honderden buiten boordt

, l^JZ
^ poogde tvuurin t water t'ontgaan. D'Admiraal Montagu meende aangcftee.
icn met zyn zoon in een floep of boot te bergen, maar die werdt door £

eD? Y€r"

meenighte van 't volk in de grondt geloopen, zoo dat hy nevens zyn
°on of, gelyk anderen verhaalen , met twee zoonen , jammerlyk ver-
bonk. Dit was het deerlyk einde van Eduard Montagu , Graaf van D'Admi-

^ndvvich Viceadmiraal van Engelandt , een Heer van dapperen be^^f
yve

, kloek verftandt en beleidt , heu'fch van zeeden , aanminnig en vansand-

«endelyk van gelaat en taal
, die zynen Koning , niet alleen in denS;.™'

^
r|ogh

, maar ook in ftaatzaaken , en gezandtfchappen ,
treffèlyke

^
enlten hadt gedaan. Hy was een der fchoonfte mannen zyner eeu-
e, bloozend van weezen, verciert met blondtlanghair, en werdt van
en Koning en 'tgantfche Hof, om zyn deughden en dienden, zeer be-
laaght. Zyn lichaam was , onder d'andre dooden dryvende , uit de

*ee gevifcht, maar zyn aangezicht , fchoon hair, enborft, waarendoor
aen brandt van 't fchip zoo verzenght dat hy niet kenbaar was , danaï-
den aan zyn gewaadt. Men voercle 'tlyk naar Londen , en braght het
^et een treffelyke lykftaatfy ter aarde. Verfcheide andere mannen
v^n aanzien moeften met hem fneuvelen. Zyn Kapitein, Haddok, hoe-
Wel gequetft, ontquam 't met zwemmen , en werdt geberght. Zyn Lui-
tenant was door de floep van den brander , die hem hadt aangefteeken

,

Uit hetwaater gehaalt, en noch voor de middagh in de Ruiters fchip ge-
braght, die hem kleederen deed geven

,
en beval om laag te gaan, opdat 7**

hy geen ongeluk kreege. Doch hy verzocht boven te moogen blyven

,

°m te zien hoe 't zou afloopen
, zeggende tot den L. Admiraal de Ruiter [Myn Heer, is dat vechtenl 'Ten ü noch geen middagh, endaar üaU

r̂ ds meer gedaan dan in den jaare mdclxvi in alle vier de daagetu

£y bleef dan boven, en ongequetft. De Kommandeur Jan Daniels-
°on van den Ryn, die met zyn brander het Admiraalsfchip van Mon-
d|U hadt aangefteeken, bequam daarna met zyn matroozen het loon-
^Wt van tien duizendt gulden. De Kapitein Luitenant van Ewyk

, die
petcenige matroozen van den Kommandeur van Meeuwen een vyandt-
^ brandtfehip veroverde en vernielde

,
ontfing met de zynen het loon

e

an zes duizendt gulden. De L. Admiraal van Ghent, getergt door den
'lcn der Engelfchen , die hem , om 't weigeren van 't ftryken der vlag-

0 voor
'tjacht de Merlin ,

ter ftrafFe hadden gevordert , was met een

da°
0t

u
l̂ van kloekmoedigheit tegens de blaauwe vlagh aangewendt,

na^ ^ dapper °P in vie^ ' en gt°ote fchrik maakte • maar een half uur

fel
aanvang val1 *t gevecht werdt hy door een kanonkoegel getrof- DeL.AdJ

^ > en liet 'er 't leven; tot groot verlies van den Staat der vereenigde ch™l™
n

Q, herlanden. Dus fneuvelde de dappre Willem Jofeph , Baron van doodtgc-

lite

lent
, l. Admiraal van Hollandt , onder 't Kollegie ter Admiraa- fchooten:

AmftercJam » en Kornel van 't eerfte regiment zeefoldaaten ten

b
0ft

van de
,

n Staat: uit een zeer oude edele flam in Gelderlandt ge- zyng^Wren
>

<J

ieden vermaarden Marten vanRoflem, dien blixem van oor- flacht-

Otti'
onder zyn voorouders reekende, en tot oomen hadt Walraven en

«lo, Baronnen van Ghent, door hunne heldendaaden in den oorlog
&ens Spanje wydt beroemt

, inzonderheit de lefte, bekent ónder den

ty-
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1671. tytel van Heer van Dieden , en door 'tinneemen van Weezei, in den

jaare m dc xxix gefchiedt. Hy was van een landtfoldaat in korte jaaien

. een trefFelyk Zeeoverfte geworden, die inverfchcidezecflaagen,
onüc^

d'oogen van den L. Admiraal de Ruiter, en op zyn voorgang, ong^

meene proeven van manhaftigheit enbeleidthadtgegeeven, "cnt0C
\

C

f
opderivierevanRochefter, by Chattam, gelukkigh uitgevoert ,

cn d
^;

na in den zeetocht tegens de Turkfche rovers geen minder eer mge^ei .

zoo dat men , met reeden , iet groots van hem verwachtte. ^vn ^
werdt van alle liefhebbers des vaderlandts te meer betreurt ,

om

hy ftorf in de kracht van zyn leven, en in een ouderdom waar in nyY^

7 ;«» k vaderlandt noch veel dienden hadt konnen bewyzen. Zyn tyk vV ^
mer een galjoot naar Hollandt gevoert , in den Haage gebalzemt

,

daarnat'Üitrecht in de Domkerk, met de praal der gewoonlyke cer
-

kenen ,
begraaven. Ook heeft men zedert zyn graf met een neer

>^

gedenkteeken van marmerfteen, daar zyn deugden endaaden met
.^

de letteren in werden uitgehouwen , op koftcn van 't gemeen ,

vcr
fg

an

'

Gevecht tot een prikkel van glory voor de nakoomelingen. De L.Admir^

m«
B
dc

n

w". kert, om weer in 't gevecht te kecren, was met zyn esquadre op ac

teviagge.of te vlagh , meeft uit Franfche fcheepen beftaande , ook in tydts a

fch!n,

Q

dic zeur »
daar ecn narde ftrydc ontftondt

:
maar eerlang heen nc

f

om dc'zuidt Graaf van Eftrées met zyne fcheepen om de Zuidtgewendt, w*at -

nS_

fad^s? zy verre van d'Engelfchen af raakten, en Bankert wende het toC ^
zakken, gelyks omdeZuidt, en bleef bynaa den gantfehen dagh met hen

ten de Franfchen in ly geduurig afzakkende , en Bankert hun na

moogen volgende , zonder nochtans veel op hen te winnen. .

Q,

ge zeggen dat 'er een groot Franfch fchip in den grondt werdt gei°

ten , daar ik geen zeeker befcheidt van heb. Ook meenden zo
n̂ 0ta

dat men genoegh kon merken, dat de Franfchen maar toele^ w
hunne fcheepen te bcwaaren , en aanfehouwers te zyn van 't gevec"

Engelfchen en Nederlanders , waar door die twee maghtighfte %cC
£Ji

ken van Europe elkanders krachten fpildcn, en Vrankryk ruimte^v

^
om zyne voorneemens uit te voeren. Midlerwyl bleef de Rui^.

01

„

zyn esquadre noch in een geduurigh en hevigh gevecht tegens de fcjj
e *

pen der roode vlagge. Doch door gebrek van windt kon rnende^ 1^
pen naaulyks beftieren, zoo dat ze onder malkanderen dreevcn : &
groot belet gaf in 't houden der ordre. • Hier door is 't gefchiedt

&
fcheepen die aan malkanderen quaamen

, eikanderen ,
zonder fp°

^
te konnen wenden of keeren, temeer befchaadighden. Men ^j^gs

,

En
f.

e
/' vvederzydc veele heldendaaden bedryven. Een groot Engelfch \

t
.

prove?-'" fchip met 70 (lukken werdt door een brander aangeftooken en verk^j^

brandt ofin twee groote Engelfche fcheepen werden in den grondt gefchooten-^
^
Qf

otn
gefióoïen. meent"men dat'er noch andêre Engelfche fcheepen zyn gez°nKe^t de

verbrandt : daar ik met te minder zeekerheit van fpreek ,

0l

£wylen

»

Veele bran- geenen die 't vertelden in verfcheide esquadres waaren, en z° 0^
KiOTSTe?"

"oor onkunc^e in d
?
verwarring van 't gevecht , van een en 't z

.

fljtfchc

brindt!"" tweederley vertellingen konden maaken. Negen of tien^-j^ ten
Het fchip branders zyn door d'Engelfchen vruchteloos verbrandt of vernj ^

Jtgei-°
r

groot Engelfch fchip fchoot vyf of zes branders in den brandy^
fcheninden werdt net fchip Jofua, gevoert door den Kapitein Jan Dik »

d<L te
gert-

Ktef," gclfchen in de grondt gefchooten. Zy veroverden, naar kl°e

Eu -

t fchip weer j
iiet fchip Staveren , gevoert door den Kapitein Daniël

. flt

verovert. Naa 'tfneuvelen van Van Ghent bleef zyn fchip, en by gevolg
c\fe



L. ADMIRAAL DE RUITER. 6n
mla

qi
l

ad
f

e 21Ct °p den voorgang en feinen van zyn Admiraal) het i67± t

Ta i

decl
7
a

l

n
1

zvn esquadre boven de windt hangen , en vervolgden hun -

L E
r^

lfchen der blaa™e vlagh gelegcntheit om zich meeft by de
g V° '?ar d°°rde Ruiter enzy^squadre te grootcr

*

iadrc '

geweldt op den hals kreegh. Maar nooit draaide hy 't roer voor den
vyandt

, en 't gevecht ging te heviger aan. Daarna quam Panhuizen
kapitein van de zeefoldaaten op 'tfchip den Dolphyn, aan de Ruiters
^oordt, en braght den Heere Ruwaart in ftilheit tyding van Van Ghents
«oodt; waar op hem belaft werdt de zaak geheim te houden , en voorts
*e «elpen bevorderen dat de dienft van den Staat met het Admiraals-
chip, dat de vlagge zou blyven voeren, naar behooren zou worden bc-

kna
Hy voer dan met die ordre weer derwaarts , en naa zyn aan-

zit wendde hy 'tmet van Ghents esquadre weer regens den vyandr.
*n

> waar door den ftrydt te meer klemde. De Ruiter leide het in DeRuitcrs
«en aanvang van 't gevecht om de Zuidt: maar daarna zvnd'Engelfchen vo^z,ch-

°* de Noordt gewendt en de Ruiter desgelyks , 't welkeen uur oftwee {SS"u«rde: maar de Ruiter met zyn byhebbendc fcheepen drong hen zoo
'

tzci,en -

Jterk regens de wal, dat ze weer om de Zuidt moeften wenden, en hy fgteeïef
joen ook wendende, quam zoo dicht by de wal, dat men, de rook in
twenden wat opklaarende , de huizen en menfehen op 't landt in zyn
«chip befcheidelyk kon zien. D'Engelfchen, om de Zuidt gewendt,
haakten toen groot zeil , om boven de Ruiter en de zynen te koomen

:

maar hy , hun voorneemen merkende , liet alles byzerten , om boven hen
te blyven , en verheughde zich dar men , die koers houdende

, Bankert
en de Franfchen

, die ver om de Zuidt waaren, zoude naaderen, en niet
te ver van een verfcheiden vechten , en hun , des noodts

, byftaan. Dus
hieldt hy geduurig den windt, daar hy zich van diende zoo veel moo-
gelyk was, hoewel de ftilte groot belet gaf. Men vocht ondertufTchen DcRoitm
Zonder ophouden. De Schoutbynacht der roode vlagge , Johan Herman ,&
«en dapper foldaat

,
lag de Ruiter met eenigen van de zynen lang op man,

zyde of ontrent hem
, en gaf vinnig vuur : ook werdt hy op eelyke

wyze bejegent. Tegens den avondt waaren vyf Engelfchc fcheepen van£e blaauwe vlagge te loefwaart boven de Ruiter geraakt, die met twee
ganders de myne maakten van op hem af te koomen , dewyl toen de
^apitein Philips van Almonde en noch een fnaauw zich alleen dicht ach-
Jerhem hielden, en d'andre fcheepen wat verder afgefcheiden. Maar
Ontbrak den Engelfchen aan hart: want die vyf fcheepen, endaar on~

een Viceadmiraal ,
in plaats van de branders , onder 't behulp van

?Ut* gefchut, enden rook, aan zyn boordt te brengen, bleven, eer zy
lnncti fchoots waaren , boven de windt hangen. Maar de branders Twee

yaarenftouter, enquaamen evenwel op hem aan: waar op Almonde en Ki"^
^

Inaauw , hun plicht betrachtende , zich tuflehen de Ruiter en de bran- af^zon-

jj
fs Helden. De Ruiter, dewyl beide zyn floepen in den grondt of inftuk-

dcn *

£a

n gcflagen waaren , zou de branders opzyn gefchut hebben moeten ont-

ken. Maar nu zochthen Almonde met de fnaauw af te keeren : doch wat Almonde

,
eer hy met zyn gefchut en floep deed om 't gevaar af te wenden , hy

t

2

e
°^

r

2caf

,JJ
evenwel niet beletten datd'eene brander in zyn bezaanswant vaft

e cc^cn •

afcte. Toen hielt men hem voor verlooren : doch de brander eerft R«ktin

fmeulende hadt hy tydt om met de zynen, door 't afkappen van Sar°
tg°"

/«Want, zich van dien brander los te maaken, die, achter hem om dry- D'ccne
ende toen eerft zyn vlam begoft op te geeven en vruchteloos ver-
X*' Boek, brand.
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1 67Z. brandde. De tweede brander , dat ziende , was zoo ftouthartigh niet als

7'««- de eerfte , maar liep achter de Ruiter om naar den Schoutbynacht van

.lachf' de roode vlagh , die noch in de ly van hem was. De Nederlandse

fcheepen die te loefwaart van de Ruiter waaren naar hem toe wenden-

de , werdt het gevecht noch met groote ftyfzinnigheit vervolght. Men

zagh toen van verre dat het esquadre der witte vlagge , onder den Grav

vanEftrées, wel twee mylen in ly van d'Engelfchen was afgezakt, en

dat Bankerts esquadre noch in goeden Haat was, en de wykende ver-

volgde. Doch gelyk in de zeeflaagen op verfcheide plaatzen , ,

zeiver tydt , of op verfcheide (tonden , gevochten wordt ,
en de roo

het gezicht dikwils belet , zoo dat men in 't eene esquadre of frnalde

nbgdcs
00

veeltydts niet weeten kan 't geen in 't ander gefchiedt : zoo is
'tookpn-

Schryms. moogelyk in al die verfcheide voorvallen, in 't veranderen van koen e ,

en in 't wenden en keeren , ontrent het vertellen der zeeftryden een ne -

te ordre te houden, en niet zomwylen vroeger te vernaaien 'tgeen a -

ter, en laater 'tgeen vroeger gefchiedde: veel minder kan mcnte g
e ;

vernaaien 'tgeen op verfcheide plaatzen tefTens voorviel :
'twe

plaats heeft in 't volgende verhaal van 't geen verders ontrent het ln1

deel van den L. Admiraal van Nes op deezen dagh is voorgevalie •

Toen de L. Admiraal de Ruiter het 's naamiddaghs met d'Bngelfc 11

om de Zuidt hadt gewcndt, kreegh men wat meer koelte uit den P^j
noordtooften , en de L. Admiraal van Nes floegh een nieuw marS

^n.

aan ,
dewyl 'toude van de ree was afgefchooten , fcheurende van

w
B
ord

a

t

k
u!t

der tot boven - Ter welver tydt zagh hy Kapitein Braakel in onm
a§

deviooïgc leggen, en zondt Kapitein Aarflèn , die met zyn fregat weêrby nC

^flcept
* was gekoomen , om hem met een touw uit den vyandt , en verder uit

vloot naar Zeelandt te fleepen. Hy hadt op zyn fchip, daar 'tbyn*

les aan ftukken was gefchooten , honderdt en vyftig zoo dooden als &

quetften , en was zelf gewonde Den Kapitein Niklaas Boes ,
v°e

^ t

de het fchip Jaarsveldt , was zyn groote maft afgefchooten , en zyn *°

H« fchip kemaft aan ftukken. Hy vraaghde den L. Admiraal van Nes vvathy 2

maftï^s. doen
- Van Nes zeidc

' dat hy zyn beft'moeft doen, en blyven b^tcn;
d'Engelfchen. Toen verzocht hy gefleept te worden. Maar van NeS

zey dat hy zich zeiven moeft redden, dewyl er geen meer fregatten^

dfth?
En

" Zyn fmak*eeI waaren
-

Te tydt quaamen eenige EngelfcheTcheep^

fcL^en voor van Nes , en de fcheepen die by hem waaren , overloopen :
da
f
™

koomenop en de zynen fterkop fchooten. Een der Engelfchen werdt aan boordt 6
van esa,

kjanipt en ftreek ten eerften : doch dat fchip werdt niet opgebraght,
t^J

En raaken dat het werdt verbrandt , verlaaten , of verlooren. Van Nes d'^n^e

'Tgcv

h

echt.

in
fcllen wat inwachtende, hielde de Hartogh van Jork achter uit,

Viceadmiraal en Schoutbynacht van de roode vlagge waaren te

waart van hem
, en quaamen hem binnen fchoots op zyde , tt£t^

t^
tende. Van Nes hadt toen maar zes of acht fcheepen by een ' j^gei-
Viceadmiraal Sweers , die wat voor hem was , en het tegen*

d

fchen aanwendde, om boven hen te zeilen: maar hy kon niet» ^^p,
wendde hy 't weer met van Nes heenen. Een groot EngeNcl1

^ter

•zeer reddeloos gefchooten
, hieldt het voor de windt om en heP. met

a^Ru^n in zyn es9uaclre -
Mi^^wy1 Waarde de rook wat op ,

en van W ^tt

'/gcS.
1
" de zynen zaagen de Ruiter en *t fchip van Van Ghent te loefwaaf

hun, wat naar hen afzakkende, erf de Engelfchen hielden wat^^efl
wende het van Nes weer om de Noordt, en liep boven d'EfJê 0rn.

heenen , die 't beneeden zyn fcheepen heen hielden ,
achter he pus
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Dus quam van Nes by van Ghents fcheepen, waar ophy 'tweerflraks ié7%.°m de Zuidt wendende, weer afhieldt naar den vyandt toe

,
engaffterk 7**

vuur op de boven gemelde fcheepen der roode vlagge. Hy zash ter
welver tydt den L. Admiraal de Ruiter aan ly achter uit van hem , al-
ieen met twee of drie fcheepen verzelt, (want 's Landts vloot was door
Qe itilte zeer van een verfpreit) en dat het esquadre van de blaauwe
vlagge naar hem toeliep , en dat d'Engelfche Schoutbynacht
melde esquadre tegens de Ruiter aireede doende was : dies wendde hy ,

Ellkomt

tvveer voor den windt om, liep naar d'Engelfchen der blaauwe vlagge, defth^f

^
lcnt achter hun heenen, daar ter wederzyde vinnigh werdt gefchoo- d

.

erb
h
laauw*

Van Nes gaf den gemelden Schoutbynacht tweemaal de laage. hufP .

"

Waar op d'Engelfchen toen afweeken , en achter de Ruiter om hielden.

P aie flonde was de Viceadmiraal der blaauwe vlagge wat te loefwaart

"l
et zes of zeven fcheepen , die naar den Schoutbynacht van Nes wat

«Welden. Dees was t'eenemaal reddeloos gefchooten , en de L. Ad- H7 ontzet

jtoïaal van Nes, hem ziende in dat gevaar, hieldt het naar d'Engelfchen d« den'"
*°e

, en quam zyn broeder te hulp. De vyanden ftaaken toen ftraks by Schomby-

06 Windt , en de Schoutbynacht van Nes werdt weer by 's Landts vloot
gebraght

, en naar Zeelandt gefleept , maar hy ging met zyn perfoon
°ver op 'tfchip van Kapitein Laucourt, en bleef daar zyn plicht betrach-
*en. Toen quam van Ghents fchip , en andre fcheepen van zyn esqua-
dre

, naar de Ruiter toe , en d'Engelfchen van de roode vlagge zyn toen

gewendt , en liepen boven van Nes heenen : d'Engelfchen der blaauwe
Vlagge, die aan ly van hem waarcn, leyden 'took om de Noordt , en
Voegden zich by de geenen die te loefwaart van hem waaren geweeft.
De Nederlandtfche fcheepen onder de Ruiter , van Nes en van Ghent
voegden zich toen , gelyk boven is verhaaldt

, by een , en leyden 't om
deZuidt. D'Engelfchen toen om de Noordt van hun afloopende , fcheid- Hetpe-
de de nacht dit ftyfzinnig gevecht. De L. Admiraal Bankert , die de witte

J

echt

vlagh hadt bevochten en aan 't wyken gebraght
, voeghde zich , vol- dêndagh!

gens zyn plicht, noch den zeiven avondt met zyn esquadre weer byde
Vlagge. Hy was aan zyn been gequetft, enmoeft etlyke daagen 'tbedt
«ouden. Dus nam 't bloedtvergieten van dien bekommerlyken dagh en
jachelyken ftrydt, daar 'ttoen al aan hing, een einde , en men hoorde
Qe L. Admiraal de Ruiter verklaaren , dat hy veel zeeflaagen hadt by-
&*woont, maar nooit infiherper en langduuriger gevecht was geweeft.

J?
e Luitenant van den Admiraal Montagu , die , naa \ verbranden van zyri

•chip, gelyk verhaalt is, op de Ruiters fchip was gebraght, en daar al-
les wat daarna , tot laaten avondt toe , was voorgevallen met zyn
°°gen hadt gezien , kon zich niet genoegh verwonderen over 't beleidt
en

dapperheit van den Nederlandtfchen Admiraal. Ook heb ik uit een Getuigenis

Q^getuige , dat hy , 's avondts met de Ruiters Luitenanten en andre v

u

"

s
^°"

t

t

c

a"

mcieren eetende, als 'er van den Admiraal werdt gefprooken , zich nanttocJof
Iet onthouden kon van hem met openhartige woorden hoog te pry-™ dc Ri«~

^
en

> en eindelyk , als opgetoogen in verwondering , tot hen zeide , Is
w een Admiraal7 T>at's éen Admiraal , een Kapitein, een Stuur

-

art
> een matroos en een foldaat. Ja die man, die Heldt, ü dat alles

<

t**P
k

'
Eeniêen verhaalen, dat hy dien dagh op zyn fchip alleen 2^000

5
nclt buskruidt hadt verfchooten, en ontrent 35-00 kanonfehooten ge- befcW

*an. Ook was zyn fchip zeer befchaadight aan maften , rees en zei-
dfc^

0
* HY hadt °°k etlyke fchooten onder water. Op zyn fchip waaren zyncr doo-

rrent dertigh dooden, en zooveel zwaar eequetften, diemeeft arm- dwic»ge-

Qqqq 2 of

van tge-
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i*7 x. of beenloos waaren, behalven de mindre gequetftèn ,

dieeeen ^noo

Hardt- hadden. Zeeker matroos, die op de bak zyn arm was atgelciiootc
.

vafeefe" quam als een Windt allcen 001 laa&h lo0Pen »
etl 3atl

.

de k°mbUlS
kp

quetft ma- mende , daar 't drok werk was met andere gequetftèn in te laaten
,

v

troos. hy met een fors gemoedt en (tem , Sta ruim. Hoe ftaat gyhter
enn -

*/m*r kaarl den kop afgefthooten ,
i eden

aanflaan , en daar mede wipt hy met een fprong naar ben

'Tverdere getal van dooden en gequetftèn op d'andre fcheepen, {"?
'

by gebrek van aanteekeningen , nietkonnen bekoomen. D°ch
.

.

ker, dat 'er, behalven van Ghent, in de Nederlandtfche vloot wem g

t verlies Kapiteinen of luiden van naam zyn gebleeven. Maar d'Engelicnen

fchen^tnlooren, nevens den Admiraal Montagu , ontrent achtien Kapiteinen

,

%h. Ridders van hoogen ftaat , en ontrent negentien waaren zwaariy*

quetft , en 't getal der dooden of zwaar gequetfte matroozcn ,
W3S ^

trent z$oo mannen. Daarenboven zyn 'er veele gevangen ,
die uit

fchip van Montagu , en andre gezonke of verbrande fcheepen ,

vva

geberght , en in de Nederlandtfche vloot verdeelt , en daarna opge ^
den. Onder de Nederlanders waaren verfcheide fcheepen der

g^
ene

vatl

meeft gevochten hadden zeer befchaadight : met naamen hetP!P j

wylen den L. Admiraal van Ghent de Dolphyn , en van den * lC
j
g

li™. miraal Sweers d'Olyfant, en meer andere. Dan de Ruiter, trad"tc

^($

het bevochte voordeel ten uiterfte te vervolgen , zeilde met s

Jf

a

aanf
vloot den gantfehen nacht met een Ooften windt Zuidtzuidtoo»

'

om 's morgens de vyanden weer aan te treffen. Ook was men j~
r-

heele nacht in zyn fchip en in andere fcheepen bezich om ^c
.

s
j[L

fl te

ftellen, nieuwe zeilen aan te (laan, te knoopen, te fplitzen, lekK
.

fl

floppen, kardouzen te vullen , en zich weer flaghvaardig te niaa

WdEe^o Indien zeiven nacht of in den morgenftondt raakte het fchip Welte g
»

TcrbrS. 't welk gevoert werdt door den Kapitein Yde Hilkes Kolaart ,
by 0

luk , of verzuim , lichter laage in den brandt , en fprong eindelyk ö

zyn eigen kruidt in de locht. Maar eer 'tdaar toe quam werdt de ij-

tenant, de Schipper, en ontrent tachtig man door kleen vaartuig"

afgehaalt ,
geberght , en op de Vriefche fcheepen verdeelt. Den v°*%

Tode'om
den ^a^h tooncle ^e Ruwaart en de L Admiraal Generaal de ^ui

f

e

^
d?r.gd-°

m
dat ze gezint waaren 't gevecht te hervatten, en de vyandtlyke vl°°

fwfchen
ten

' ^C onderwylemet een flaghboeg boven windt geraakt waaren
,

P

wc» aan te nïeuw aan te taften. Mits het overlyden van Van Ghent werdt

taftcn. Viceadmiraal Sweers belaft , de vlagge, by maniere van voorraadt ,

0Vjh.

ringde"*

16
" ĉmP van °oven te voeren, en over van Ghents esquadre als 0p

Hoofioffi- raai te gebieden. Den Schoutbynacht de Haan liet men ove«$a
te

eieren in

van.-..Ghems van Glients fcniP' den Dolphyn, om daar de Viceadmiraals

\

vSoUt-

esquadre. laaten waaijen : en den Kapitein Jakob van Meeuwen gaf men de

bynachts vlagge in dat esquadre. De Ruiter werdt in de fil°r
^jtv^eft,

d'Engelfche vloot , ontrent vyftig zeilen fterk , recht in 't N°° vvende

wel drie mylen van hem af, gewaar. Ten acht of negen ü
^?^c vloo-

's Landts vloot Noordt over , en zagh kort daarna de vyan»1*? ^er^
D'Engei- ten in 't Noorden van haar zeilen , toen ontrent honderdt ze»

n.zUjdt-

FunfL Ontrent ten elf uuren wendde de Ruiter met 's Landts vloot VO ^
viooten ooft over , met goede koelte uit den Ooftnoordtooften , en ze ^
Wht, den gantfehen dagh een myl van d'Engelfche en Franfche vloo» ^ j t

«iJouden geftaadig boven den windt , en te loefwaart van de Nederian
j^o0

,

wLd
b
t?

ven
eene koers met hun bleeven zeilen

, zonder te willen of derven ^
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tten. Ontrent ten vier uuren tegens den avondt fcheen'er hoop om aan i^72 -

«en man te koomen : maar daar ontftondt een dikke mift , zoo dat de
r

Dikkc

vyanden meer afweeken. Maarten zes uuren klaarde het weer op: doch
Qkngelfche en Franfche vlooten hielden zich voorts bovenwindt, zon-
derde Nederlanders (die al gedaan hadden wat moogelyk was om hen
je bezeilen) verder te naderen. Dus zeilde men met eikanderen tot
savondts ten negen uuren. Toen wendden de vyandtiyke vlooten, en
c Ruiter vervolgde zyn koers Zuidtzuidtooft aan tot naa middernacht

,

Wanneer hy Noordtnoordtweft wende tot den volgenden dagh. Hier was
nu voor yders oogen gebleeken wie gifteren de mcefte eer hadt bevoch-
en

: dewyl men d'Engelfche en Franfche vyanden nu weer opentlyk
en ftryde hadtgedaaght, en zich vechtvaardig hadt getoont , daar zy
gevecht met d'uiterfte zorghvuldigheit hadden gemydt. Geduurende
gemelde vervolgen der vyanden hadt de Ruiter gemerkt , dat d'esqua-
res van Bankert en Sweers wat te verre van het zyne , en de fcheepen
at te wydt van den anderen waaren verfpreit , wcshalven de Ruwaart

,

et advys van de Ruiter, hun by gefchrift door eenigh vaartuig ordre
^Idt, zich in 'teen en 'tander wat beter te fluiten : op dat de vyan- swceTsgc"

*jen geen gelegentheit moghtcn vinden om door te breeken : doch in-
2Qnden '

^
len zy dat echter moghten doen , dan zou men , werdt 'er belaft , van
"ankert of Sweers , wie van beide beft kon , verwachten dat hy
met zyn esquadre daar tegens aan zou wenden , met hoope dat men

,

eikanderen zoo te hulp koomende , noch wat goedts zou verrichten

,

^as 't dien dagh niet , het waar dan den volgende. Dien zeiven dagh
is Kapitein Adriaan Teding Berkhout , uitliet Noorderquartier , met het
fchip de roode Leeuw ,

gemonteert met vierenveertig ftukken
, onder

de vlagh aangekoomen, en noch een brandtfchip uit de Maas. Den ne-

genden van Junius , 's morgens voor dagh , wendde de Ruiter Ooftzuidt- 9 **•

°oft over , met groot gevaar van zyn maften te verliezen , zoo waaren
*e in 't gevecht doorfchooten. De Ruwaart en de Ruiter oordeelden , Men be-

amen 't met 's Landts. vloot naar de Zeeuwfche kuft zou wenden
, ?

u

[
l mcc

^onderheit om twee redenen : eerft , om dat verfcheide fcheepen zeer vloot naar
Geinig kruit en fcherp overig hadden, 'twelk daar bequaamlyk kon toe-

J
c
.

Zc
,

cuw-

gebonden worden. Ten anderen
, op dat men met de vyanden op 's Landts wenden

°

Ku ft moght vechten, 'twelk de Ruiter en d'andere Hooftofficieren tot Rcdcnc"

gtoot voordeel reekenden : om dat al de Nederlandtfche fcheepen
, op S^J*

1*"

Engelfche kuft reddeloos gefchooten wordende , niet dan met groot
&evaar en behulp van noch een of twee fcheepen , die men dan miflèn

^eft
, van 's vyandts wal konden afgefleept worden , 't welk op 's Landts

c,gen kuft veel gemakkelyker , en met minder verzuim en fchaade kon
j^fchieden. Ten zeven uuren quam de vloot ten anker, en elk was weer ^'{^
J

ezigh met wangen van maften en reen, fplitzen en knoopen , en alles
tcnan cr'

aar te maaken. De vyanden waaren toen ontrent vier mylen Noordt-
v

Daar de

bv

^

tWeft vatl &c Nederlandtfche vloot , daar ze voor windt konden Ec'naf-

t

J Zoomen, terwyl ze geankert lag. Doch het bleek dat zy 'tnietzocii-

t*' .^aarna quam 's Landts vloot in 't Noordtweft van 't eilandt Walche- bilden?
0

^f

nin zee ten anker, Weftkappel vier mylen Zuidtzuidtooft van haar ^e vloot

t
' pc gequetften werden den tienden naar Vlifïïngen, Middelburgen^^.
} Veere in de Gafthuizen gezonden. Dien zeiven dagh quam de Ka- weft van

Vte*n Jakob Willemszoon broeder, met het fregat Edam , uit Texel
, by^^

wjjloot. De Viceadmiraal Sweers zeilde met het fchip d'Olyfant naar 10/w.'
«ifingen

, om zyn lekken te floppen. Ter zeiver oorzaak liep ook

Qqqq 3 daar-
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1672. daarna het fchip van Van Ghent binnen gaats. In d'andre fcheepen

11 tan. werdt erlyke daagen geduurig gearbcidt, om alles tc herftellen envaar^

Dricftc- dig te maaken. Men zondtdrie fregatten , onder de Kapiteinen Broeder,

fwecfoaau- Tyloos en Vlak , om te kruiden van de vloot tot de Maas, en voort

v/cnop halver zee tuiïchen de Maas en Engelandt ; en twee fnaauwen, oni te

gezoet? kruiiïèn van Zeelandt af tot halver zee, tuiïchcn de Maas en Olpher-

neiTe, en voort naar Souwlsbaay , van daar voor de riviere van .Lott-

den , en van de riviere naar de vloot , en te verneemen waar zich d tn-

gelfche en Franfche vlooten onthielden. Daarna werden t'elkens we

\nun . andre fregatten en vaartuigen op kundtfehap uitgezonden. Twee te i

wed!? Pen ' waar van * een den twaalfden , door harde ftorm ,
zyn boegWpn

^r
' en fokkemaft, en 'tander zyn goote maft hadt verlooren , Het menoi

nen de Wielingen boven Vliflïngen tot op 't Flaak zeilen , om zicn we
.

e

Dctyding Van fpriet en maften te verzien. De tyding van den flagh voor Souw s

Shkomt" baay , die men verftondt dat tot eere en handthaving des Vaderland»

in Holland. was uitgevallen, quam den negenden van Junius in den Haage ,
er

J

rCC

e
ten tyde om de verbaasde gemoederen van groot en kleen ,

door dr0
,

maaren ( die daagelyks van de landtgrenzen quaamen ) ter neerge

^
gen, wecreenighzins te verquikken en op te beuren. Want terW^ i?|ie
ter zee d'Engelfche en Franfche byeengevoegde vlooten op d'Engel .

kuft dorft beftooken , en manhaftig 't hooft bieden , deedt wy^11

' ^
Koningklyk Admiraalsfchip der blaauwe vlag in brandt {tak ,

cay
V
^

j

ieC
den zoo matteerde, dat ze, den volgenden dagh ten ftryde gedaagd

»

gevecht, hoewel ze 't voordeel van den windt hadden ,
ontweeg : ^

tSundf
e^ a^cs aan de lar,dtzvdc over ^uur- De grenzen werden door

vanzaSken legers van den Koning van Vrankryk , en het leger van den Keu**

'

Land?"
van Keulen

»
en Biflèhop van Munfter, in 't begin van Junius, te £ ^

door d 'aan- aan alle kanten overvallen : Orfoy, BuriJk , Weezei en Ryn j^U,
komft des vier daagen tydts , byna zonder weerbieding , verovert. Op Ry fl J
vanTrank- een der fterkfte veilingen van den Staat, viel vermoeden van \etti

£({
ryk- D'andere fteden gaven zich op door kleenhartigheit

, onmagbf ' ^
Grootc onorde. De Koning trok voort. Een fchielyke fchrik, die 'tvet » n

bedwelmt , en de krachten verflikt , hadt de harten bevangen.
^e

verwachtte alle oogenblik dat de Yiïèl van de Franfche legers zou tf°r
"

den overweldight, of van donzen verlaaten : dat de vyanden z°
udcI

t

doorbreeken tot in de Betuw, Uitrecht bemaghtigen , en tot &
van Hollandt doorbooren. Het Neerlandtfch leger vondt zich nict

.n
cïl

ftandt tegens zoo groote maght. De nieuwe werving , door het nvi

heil. over het Kapiteingeneraalfchap , van d'eene party te lang opgeh% Van
quam te Jaat by , ook de hulp van buiten : behalven van de

s
,

Spanje, 'twelk, uit de Spaanfche Nederlanden, den Staat ,
de

Heden ,
zelfs tot in Hollandt met krygsvolk te hulp quam ,

en
{^

te. Men mifte d'oude foldaaten , door groote fpaarzaamheit en m
oti0gh

trouwen afgedankt, of door den tydt verftorven. Men wasoen °
oflt-

te landt ,
door een vreede van vierentwintig jaaren met SP^^h den

Kiecnmoe- wendt. Veele Bevelhebbers waaren lafhartig , of verftonden *
efl

onorde. kygh niet »
de foldaaten noch min. Over al was gebrek van ora

'

ene

Twee- groot verzuim, tweedraght en misnoegen. Ook hadt een °ng
^ c,

D?o
h

ogiue.
dro°ghte de gr00te ftroomen» eertydts grachten van den Staat, ^
put en waadtbaar gemaakt, en de moeraden , dieverfcheide g

re
? 0ee&

gen dekten, in hardt landt veranderdt: zoo dat heemelen aarde
te
gens

t'zaamen te lpannen om een volk, dat zich wel eer zoo dapper de

fchrik.

Oorzaaken
van 'ton-
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ae Romainfche en Spaanfche heerfchzucht hadt gekant, ten val tebren-r6>£
gen. Men fprak alreedts van 't leger , dat niet fterker was dan oioo man
fevoet en 4800 ruiters, den Yflel verlaatende , op te breeken , en de
meeite maght naar Hollandt te trekken. Daar was voorgeflaagen dat
jjien in d'uiterfte nooden tot duiterfte hulpmiddelen moeft koomen en,
oe vyanden doorbreekende , de fluizen openen en 't water inlaaten; de
pallen befchaniïèn

; de grensfteden verdeedigen ; Amftcrdam rot een
"oei des oorloghs maaken; al 's Landts geldt en magazynen derwaarts
.

rengen, en aldaar de vergadering der Staaten beleggen en houden
; als

n een ftadt die in zich zelve onwinbaar, en welgelegen was , om van
aar hetoorlogsbeleit, tot befcherming van 't gemeen , te llieren. Dit

werdt inzonderheit door den Raadtpenfionaris de Wit gedreeven. Dus-
danig was de toeflandt der zaaken binnens Landts , als men de tyding

(

reeg van d'uitkomft des zeeflaghs tegens de twee Koningklyke vloo-
en

: en men moeft toen , en zedert bekennen , dat de goddelyke voor-
2jenigheit door dat gevecht den Staat heeft behouden : want by aldien

.

^
ngelfchen en Franfchen te waater zoo veel voorfpoedts hadden ge-

liadt als de Franfchen te landt , en dat s Landts vloot , in die geftelte-
fluie van tyden en zaaken , waar geflaagen , ten is niet te twy nèlen of
alles waar verlooren geweell , en men hadt den hals onder 'cuitheemfch
Nk moeten buigen. Maar nu hadt men met de vloot de houre veilin-

gen behouden , die noch in ftaat waaren om 's Landts zeek'uften voor
alle vyandtlyke landingen cn invallen te befchermen. De HeerenStaa- Ordrcby

*en van Hollandt , 't over begrypende wat hun aan die vloot gelegen de Hecrcn

Was, fielden ten eerfte ordre, oméenigh buskruidt, in den mondt van
de Maaze gereedt leggende , naar de vloot te verzenden , dat men ook gcftdttot

èen goede quantiteit koegels uit de magazynen te Delft naar de Maaze Ia"sH
en voorts naar de vloot zoude {tieren: dat ook het Kollegie ter Admi- vIootc

-

"

Jaaliteit te Rotterdam alle voorziening van kruidt, koegels en verdre
$Im'

Wgsbehoefte , ten fpoedighfte zou verzorgen. Ook werdtbeflooten , met
brieven aan den Heere Ruwaart en de L. Admiraal de Ruiter, als Gene-
raal over de vloot, te betuigen, hoe aangenaam haare dienften by luin-
ne Ed. Groot Moog. waaren.

t>e briefaan den Heer de Ruiter was van den volgenden inhoudt

,

De Staaten van Hollandt en Weftvrieflandt.

Edele, manhaft

e

, vroome , difcreete, lieve getrouwe ,

,ÏÏy hebben met zonderïmgh genoegen, by fchryvens van den Heere Briefder

* Wit
, Gedebuteerde en Gevolmaghtighde van den Staat over des zelfs„XT1

J°°te? verftaan degoede f conduite en \ courage byVE. tendienftevan^d^ai-
I~>mde gebruikt, voor , in, en ontrent het voorgevallen gevecht met x™±

heleUf
pooten van de vyanden van den zeiven Staat : ende gelyk ons het $D*wr

-

'

isjiJ

6 ten hooghften aangenaam is , zoo verzoeken wy dat V E. daar in
'*

t
continueren* : den goeden Godt biddende , dat by het zelve believe *m>*r.

Ve
**genen

, enVE. te houden in zyne genadige befcherminge. Gefchree- 4en*

Hl*denHaage
y den^ Juny iójz.

Ter ordonnantie van de Staaten

,

HERBERT VAN BEAÜMONT.

^yk^^
11 St^atCn Gencraal fchreeven aan hem ten zelven daage,

* volght.

De



6So HET LEVEN VAN DEN
167L - De Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Edele , geftrenge , vroome, lieve getrouwe

,

Briefder ^ 7//>£ £00*0* nalaaten V mits deezen bekent te tnaaken,

Sa««Ge- dat wy ons zeer voldaan houden van de mannelyke dapperheit ,
courage

neraai aan en devoiren
, byV in het gevecht tegens de vyanden van deezen otaat

den ze ven.
aan̂ ewen£[è ^ ena

>

e ^at Wy zuUen betuigen , hoe zeer aangenaam
het ze -

ve aan ons ü geweeft. Ende gaat hier nevens onze rejolutie van JWf-

den
, genoomen op de mijjive van den Heer Kornelü de Wit , ^L-,

t achtften deezes , geaddrejfeert \ aan den Heer Raadtpenfwnartt deW t %

± Behnt
en ^oor ^en ze v̂en huiden in onze vergaderinge gecommuniceert\>

w

gemakt, ke wy goedtgevonden hebben 1) toe te zenden , om te (trekken tot

zelfs naarichting. Waar mede eindigende , beveelen \) in Codes wi

* Sefcher- ge protectie *
. In den Haage , den 9 Juny 1 672.

***
J. D E M A U R E G N A U L X Vr'

Ter ordonnantie van de hooghgemeldeHeeren Staaten Generaal-

GASP. FAÖ £L

Extratt uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog- 11

Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Jovü den 9 Juny 1671.

d« Heercn
®e Heer &aadttentionarü de Wit heeft ter vergaaderHe &

eCJ^'
staaten Ge- municeert 1

. twee miffiven van den Heer Kornelü de Wit, haar %m
iMède e- ^00&' Gedeputeerde ende Gevolmaghtighde op 's Landts vloot*

**

deelt.

ege
'jegenwoordige expeditie 2

ter zee, beide gefchreeven in 's Landt* J l

1 Tocht, de zeven Provinciën, ontrent negen mylen van Olphernes,
fefi

Wefttennoorden van haar , den achtflen deezes , ten vyfen zeven $
^Houden- rejpec~ave , ende geaddrejfeert 3 aan den Heere Raadtpenfionarti * ,(m

noemt, houdende advertentie ; waar op gedelibereert zynde , Ü j>°^
gevonden ende verftaan , dat copye -van de voorfchreeve mijfiven^^u
den zal <werden aan de Heeren haare Hoog. Moog. Gedeputeerde
Gevolmaghtighde tevelde, ende den HeereTrince vanOranje, a^jg
pitein Generaal over de legers van den Staat voor de jeien^fk
expeditie, als mede aan Burgermeefteren ende Regeerders derf0
Nymegen, tot der zeiver informatie ende narichtinge , met byV0%

lt$ '

dat haar Hoog. Moog.. uit het rapport van de Galjootsfehippers , &^
fchreeve brieven overgebracht hebbende, verneemen , dat de FfanJ

ft
*
t

4 seuch fcheepen , met het esquadre onder den L. AdmiraalBankertgeen^
'

*** e
' zoo verre zyn afgezakt , dat die des anderendaaghs niet meer & " °

r
zicht van de vloot gevonden zyn geworden , niet tegenft

aandeden ^
noemden L. Admiraal Bankertzich, volgens zyn plicht en

ê<ü0ir

ôorts

avondts laat wederomme by de vlagge hadde vervoegt. m
-

t0oe
dengemelden Heer de Wit en den L. Admiraal de Ruiter v^Qaan
zal werden bekent gemaakt, dat haar Hoog. Moog. haar&er -

n dee-

houden van de mannelyke dapperheit , couragie ende devoiren »

zen tegens den vyandt aangewendt , ende dat de zelve 0Uj
i

flt
ge-

gen , hoe zeer aangenaam het zelve aan haar ü geweeft ,
ende ^^

lyke copye van de voorfchreeve mijjive gezonden zal'werden
aan ^

fpeclive Kollegien ter Admiraaliteit
, ten einde de zelve alle' **/^

,

dat by de gemelde Kollegien in voorraat is ,
ofbekoomen ^an ?L

f

ten

ten minften alle het fcherp dat dezelve machtigh konnen wer^m
'jp0g*
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Jpoedighften zenden naar 'sLandts vloote voornoemt

j op dat de zelve i67 z.
vloote by mancquement van dien niet genecejjiteert magh verden de 5

advantagie
,
rfW GWw genadige» zeegen op den vyandt verkreeeen

,

*6 het gevecht te verlaaten
, ^ *i* in te vallen , ^) als LI.

*J 't voorfihreeve kruit en fiberf ander-zins onfeilbaar'lyk ,w een trreparable prejuditie 1 van den Lande , zal moeten gefibieden , 1 o*ler-

Jwyle, het voorfihreeve gevecht zeerfiherp ende langhgednurt hebben- Pj lb******

«e veel kruit enfiherp ge/pilt zal weezen, ende eenïge fiheepen van
gebrek van dien zeer hebben geklaaght; Dat voorts door den Agentde
Heide copye van de voorfihreeve mijjiye ter handen geftelt zal wer-
den aan de Vitheemfihe Minifters alhier refiderende , tot informatie* *°».dtr'

van de zelve, en op dat de zelve zouden moogen weeten wat tot noch
re< ting '

toe titffchen de vloot van deezen Staat ende die van de vyanden voor-
gei)allen is. Ende ü mede noch wyders goedtgevonden ende verftaan mits-
«eezen

, te verzoeken den Heer van Ghent , dat hy Heer van Ghent
zoodaanige voorzienige wil doen , dat het lichaam van den L. Admi-
raal van Ghent zaliger , tot koften van den Lande , naar behoorengcbaU
fewt, gekift, ende by provifie in eene van de Kapellen alhier in deit

Haage neder gezet magh werden , daar toe de Heeren Gecommitteerde
Raaden van 2e Heeren Staaten van Hollandt en JVeftvrieftandt , voor

veel de voorfihreeve Kapelle aangaat ,, mitsdeezen verzocht wer- J^-
den de gerequireerde 9 ordre te

ftellen.

I DE MAUREGNAULT. V<«

Accordeert met het voorfihreeve regifter.

GASP. FAGEL.
Men zondt daar op, door ordrc der Staaten van Hollandt, 4000 koe-

gels van 14 pondt , 4000 van 18 , 1000 van n, 600 van 8 , en 500
van 36 pondt, naar de vloot. Behalven 4C000 pondt buskruit, door de
Kaaden ter Admiraaliteit op de Maaze gezonden , werden noch 60000
Pondt door de Gecommitteerde Raaden der Staaten van Hollandt naar

^ vloot afgefcheept. Maar dewyl dit alles, ten aanzien van het groot
ptai oorlogfcheepen

, weinig zou konnen (trekken , werdt aan de Be-
winthebberen der Ooftindifche Compagnie ter kamere van AmftercUn

,

Rotterdam en Delft verzocht
, alle hun buskruidt dat ze in voorraadt

hadden te leenen ,
op dat het naar de vloot moght worden gezonden

,

°ftder belofte en verzeekering , dat door de Heercn Staaten het kruidt,

^atbyde zelve zou worden gelcent , in weinigh daagen uit demoolens,
le %na alle ten behoeve van 't Landt gaande waaren , zou wederge-

^
eeven worden. Dit verzoek werdt op 't allerverholenfte gedaan ,

bL ^° vyanden van ^en Staat van dat gebrek geen kennis moghten

t> 2?mcn. Daarenboven werdt aan den Heer van Beuningen , die te

hüi
Was ' ge ĉnreeven , dat hy , 't zy by leening , 't zy by inkoop ,

al het

skruidt dat hy uit de magazynen der Spaanfche Nederlanden zou kon-

^
n hekoomen

, ten allerfpoedighfte zou verzaamelen, en 't zelve zon-

.
r eenigh tydtverlies overzenden naar Zeelandt , om van daar op de

j Süaamfte wyze naar de vloot afgefcheept te worden. Ook werdt door

fel
Raadt van Staate noch 10000 pondt buskruidt, uit het Generaalk

l<s magazyn te Delft, naar de vloot gezonden. Doch toen de tydin-

L ten aanzien van den voortgangk des Konings van Vrankryk daagc-

zwaarder wierden, het landt in bekommerlyker ftandt raakte, en
XI. Boek. Rrrr dat

Koegels
en buskruic

naar de

vloot ge-

zonden.

Buskruidt

van d'Ooft-
indifchc

Compagnie
tclecn ver-

zocht.

1 1 Iun.
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Men refol-

vcert geen

meer bus-

kruidt naar

devloor te

zenden.

1 j Jun.

Fregatten

en jachten

op kundt-

fchap ge-

zonden.

De Ra-
waart ver-

trek: zieke-

lyk uit de

vloot naar

Hollandt.

21 Jun.
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. dat men vernam dat de Franfchen , naa 't bemaghtigen van yerfchcide

fteden en fterkten , den Nederryn waaren gepaflèert , en in de Nederbetuw

gekoomen , werdt by de Heeren Staatcn van Hollandt beflooten ,

geen

buskruit meer naar de vloot te zenden : maar 't geen alreedts voor den

Briel moght zyn aangekoomen te rug naar 't Generaaliteitsmagazyntot

Delft te ftieren. Ook fchreeven zy aan den Ruwaart, dat men hier te

Lande in groote verlegentheit was over de fchaarsheit van goedt bus-

kruidt , om daar mede de grensfteden en fterkten van den Staat naar

behooren te konnen voorzien i met verder verzoek , dat hy ,
dewyl me.

al een goede meenigte pulver naar de vloot hadt gezonden ,
hflntfc

*

Groot Moog. zou berichten, of de zaak daar mede in de vloot voor ee

niet zou konnen worden geftelt , en in gevalle van neen , hoe veel

in noch wierde vereifclu. Hy zondt daar op een lyft van 'tgeenz011

^
mige fcheepen ontbrak, inzonderheit van fcherp, en men gaf ordreo

die gebreklykheden uit het magazyn tot Delft te vervullen. Ook wer

de vloot , die
, gelyk gemeldt is , in zee ten anker lag , zonder dat er

vyanden op af quaamen, van dagh tot dagh met bier, water, en
R

an

rer

re noodtvvendigheden , voor een geruimen tydt voorzien , en de RUI

^
zondt dagelyks etlyke fregatten en jachten uit om op kuiidöd^P

kruiden, en op de vyanden en hunne beweeging te letten.
tot

quaamen noch verfcheide fcheepen , jachten en branders , by de vlag >

verfterking van de vloot , die daarna een myl Zuidtzuidtweft aan
,

de, en daar weer ten anker quam, dochzedert zich verder naar >c

nevelt vervoeghde. In deezen ftandt van zaaken werdt de Ruwaart ^
Putten , Gevolmaghtigde der Heeren Staaten op 's Landts vloot \

z
n

ziekelyk. Hy was geduurende deeze zeetoght dikwils met zinking
\

.

gequelt , hoewel hy daar over niet opentlyk klaaghde ,
maar eve11^

met zonderlingen yver de voorgevallene zaaken ter herten en waar11

Doch nu werdt hy van die quaale zoo hevig aangetaft, dat hy ziel1

kon reppen noch roeren. Dit werdt door den L. Admiraal de Ru

j
met een brief aan de Heeren Staaten bekent gemaakt , die daarfl*

d
*

Ruwaart, zyne zwakheit toeneemende, toeftonden dathy uit 'sL*
n

vloot zou mogen opkoomen. Hy vertrok den tweecntwintighftcn
va

*l

Junius, met zyn gevolg, dienaren, enmatroozen, gedient hebbende
to

eenguardemaritime, of zeelyfwacht , ten getaale van 102 koppen ,ƒ
aa

Hollandt , in 't galjoot Rouaan , onder 'tgeley van de Komman^"
Jakob Pieterszoon Swart en Roemer Vlak , voerende de fregatten

N

Rotterdam en de Poftiljon. Voor zyn vertrek hadden de 0urê
eft

jer-

fter enRegeerders der ftadt Dordrecht
, terwyl de Franfchen

nn
^oQ

.

Zendt

jooopondt
buskruidt

naar Dor-
drecht.

met den L. Admiraal de Ruiter overleggende , hadt hy &*rn? 'ht :

pondt derwaarts gezonden
, of, aan landt koomende, zeltoverg

e

^ goe-
't welk hem zedert van zommigen tot misdaadt werdt aangereed

11
*

^aS
.

wel de Magiftraat der ftadt beweerde, dat zulks niet ongeo°rI°
eI1

dat de Gouverneurs van fteden wel kruidt verzonden naar andre P
jo0

r

die noodt leeden, gelyk van den Bofch naar de Graave. Dat o

daar door niet werdt verzwakt: dewyl men d'eerfcheuten hadt naa&

ten. Ook toonden ze zich bereidt dat kruidt met de waarde te v

^
den. Hy quam den vierentwintighften te Dordrecht ,

daar hy
jl00

gh-

beroerte en oproer vondt. De gemoederen van 't volk waaren
ten

^en

Komt te

Dordrecht.
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ften tegens hem verbittert : zyn dienftcn vergeeteti. De fchildery die 167Z.
zyn beeltenis en 't verbranden der Koningklyke fcheepen by Chattam

a
S^'n

Vertoonde, t'zyner eeren opgehangen , was door 'tgraauw, etlyke wee- yafcLwf.
ken voor zyn komft, van 'tftadthuis gehaaltenverfcheurt. Deftukken
nadt men rondtsom de hooftwachtplaats , en 't uitgefneede hooft aan
de galge gefpykert. Vier daagen voor zyn komft uit der zee was zyn
broeder, de Raadtpenfionaris Johan de Wit, ('s nachts uit devergaade- Zynbroe-

f
lng der Heeren Staaten naar huis gaande ) door vier perfoonen , die

d"
cf(

c

t

"

hem meenden af te maaken , met vier wonden zvvaarlyk gequetft. Ook
q
Tiim.

Heen men op des Ruwaarts leven toe te leggen: want weinig tydtsna
0
T°e

kf
e

h

t'huiskomft quaamen vier onbekende perfoonen 's nachts ten elf ven?"
e"

Jjuren aan zyn huis kloppen
,

begeerende , toen men de deure open-
de

> hem te fprecken. Maar men antwoordde, dat hy onpalTelyk was,
eri dat men zoo t'ontyde aan onbekenden geen toegang tot hem kon
Eeeven. Waar op zy dieper naa binnen zochten in te dringen , en naa
a"e waarfchynlykhcit hun voorneemen tegens hem zouden uitgevoert

hebben
: zoo niet iemant van de huisgenooten achter uit waar geloo-

Pen , en de burgerwacht van 'tftadthuis hadt gehaalt, waar op zy zich

Vvegh maakten. Men begoft nu die twee Gebroeders tot een doelwit van
<fen algemeenen haat te ftellen , en hen uit te kryten voor landtverraa-

ders, die 'tvaderlandt aan de Franfchen zochten over te leveren ,
en

doorzaak waaren dat de vyandtlyke maghten zoo diep inbraaken. In Gezanten

deeze verlegentheit was by de Heeren Staaten beflooten , Gezanten aan S"k".
de Koningen van Vrankryk en Grootbritanje te zenden , om opening ningen van

Van de voorwaarde te verzoeken, op welke d'eene de wapenen zou wil- ^qJ^
len afleggen , en d'ander zich tot vreede laaten beweegen. Ten welken bricanjc.

jeinde den negentienden van Junius twee Heeren met een fnaauw door

de vloot pafleerden , om naar Engelandt te vaaren , die , door ordre van
de Ruiter, onder 'tgeley van de Kapiteinen van Aarflen en Broeder , tot

teweften van Duinkerken werden gebraght. Den drieëntwintighfter*

SUaamen noch vier branders, uit Texel, by de vloot, die ten zeiven
daage op nieuw in drie esquadres werdt verdeelt, gelyk te zien is in de
volgende lyfte.

Nader verdeelinge van 's Landts vloote in drie esquadres
, ge-

formeert f in 's Landts fchip de zeven Provinciën , ten anker iCem.uk.

leggende Wefttennoorden drie mylen van Weftkappel
, den

aj Juny 1672.

Eerfte esquadre.

Admiraalde Ruiter.
L Admiraalvan Nes.

yr<-admiraal de Liefde. —
^koutbynacht van Nes. —
Ktyiteinen Komelis de Liefde. —
NikolaasNaalhout. —
Philips van Almonde. —
Joan Jakob de Laucourt. —
Frans Revertszoon. —
herrit Kallenburvb —
L.KoUonelTalm ' _ _
Jakob Binkes. _
Engelde Ruiter. ^ ^

De zeven Trovmcien. *• Esquadre

VEendraght.
De Maaght van Dordrecht, de Ruiter.

De Ridderfchap

.

Delft.

Schielandt.

JVaJfenaar.

Zeelandia.

Dordrecht.

Gelderlandt.

Waasdorp.

Groot Hollandia.

Deventer.

Rrrr 2 Joan

I
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Joan van Gelder. — —
Jan Bont. — —
Pieter Thomaszoon Sitter. —
Jan Noirot. — —
GraafJohan van Hoorne. —*

Pieter Klaaszoon Wynbergen. —
AdriaanTeding Berkhout. —

*

Klaas Anker. — —

Frangois van Aarffen. —
y^ytó Pieterszoon Swart. —
Mofes Wichmans. —
Frans vanNydek. —
Kornelis van der Zaan. —
Roemer Vlak. — —

Kornelis van der Hoeven. —
Wynandt van Meurs. —
Kornelis Halfkaagh. —
JfaakTeuniszoonvan Anten. —

<

Huybert Geel. —
JanPyper. — —
3P/>/*r Jakobszoon Kraaker. —

Pieter BeJanfOft. —
Lens Harmenszoon. —

Dirkszoon van Kuwenhoven.
Andries Randel. ' —
Kareide Bruyn. — —
J^» « Kampen. —
Pieter Blok. — —
Gi//«* f^» Convent. —
jD/V£ Janszoon. —
7*z&?£ Martenszoon. —

Gilliszoon. —
Pieter HendrikszoonPop. —

Tweede

Z/. Admiraal Bankert. —
ViceadmiraalEvertszoon. —

«

ViceadmiraalStar.

Schoutbynacht Matthyszoon. —
Schoutbynacht Brunsvelt. —
Kapiteinen Willem Hendrikszoon.

Adriaan van Kruiningen, —
Kornelis Evertszoon. —
Abraham Biffchop. _
Salomon le Sage. _
ytaiw* Tobiaszoon. —
Hendrik Brouwer. _
Jan Roeteringh. —
Klaas Valehen. — —

VAN DEN
2> "Provincie van Vitrecht.

DeJiadtVitrecht.

D'Agatha.
De Befchermer.

Weftvriejlandt.

'T Wapen van Hoorn.

De roode Leeuw.

Alkmaar.
Fregatten.

Uitrecht.

Nieuw Rotterdam-

Harderwyk,
Schiedam.

De Brak.

DePofteljon.

Advysjachten.

De Faam.
Rotterdam.

De Griffioen.

DeHoope.
De Triton.

De Moffel.

DeVaandrigh.
Branders.

D'Eenhoorn.

De Blakmoor.

De Hoope.

St. Salvador.

Debergh<iy£tna.
DeSayer.

DeSamfin.

D'Eendraght.
:TWapenvan Emmerik-

DeverguldePofi.

esquadre.

Walcheren.

Zierikzee.

Groeningen.

pV^HendrikKé^'
Middelburgh.

Veere.

Zwaanenburgh.
Domburgh.
VliJJingen.

Outshoorn.

Kalantsooge.

Steenbergen, ^ ^De drie heldetti
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Tieter Kerjfeboom. — —
Marten de Boer. ^
JanVyzeiaar. —
fVytze Beyma. —. _
Chrijliaan Ebelszoon. —

SymonLonke. — _
KarelvanderTutten. —
TaJ/chier de Witte.

' —
Barent Martenszoon. •

7*0 "Pieterszoon Vinkelbofch.
Mattheus Megank. —

.

KornelisHoUardt. —
Anthony Matthyszoon. —
Kareide Ridder. —
TielemanJakobszoon Fruit.
Andries de Boer. . —
Pieter'Paauw. —
Kornelis Reindertszoon Eenarm.
Jan Janszoon de Jongh.

Willem Meerman. —
*Dirk van Kerkhove. —
Kornelis Ewouts. —
Hayman Adriaanszoott. —
AnthonyJanszoon Schalje. —
gieter Harmenszoon. _
Benjamin Stevens. —
Adriaan Janszoon.

IPkter van Hoeke. —
Huibrecht Korneliszoon. _
Jakob Schenk. —

.

TsbrandtUlbertszoon. '

Kornelis Janszoon. —
Derde esquadre.

iceadmiraalSweers.als L. Admiraal. D'Oliphant.
ViceadmiraalSchram. — j)e Tacificatie.

Schoutbynacht de Haan , als Viceadmir. Gouda.
Schoutbynacht Vlugh. —

• 'TWapen van Enkhuizen,
K°*nm.enKap.vMeeuwen,alsS.bynaeht. Be Blaauwe Reiger.

DeComeetJiarre.

DE RUITER.
TWapen van Najfauw.
Gelderlandt.

Ooftergo.

'De Steden.

T>eVreedeWolden.

Fregatten.

"Delft.

TerGoes.

Schaakerloo.

De Vijfchers Harder.

. <De Wtndthondt.

Topkensburgb.

Advysjachten.

*De Bruinvis.

<De Zeehondt,

*De Swaluw.
S'. Joris.
tDeTonyn.

"De Liefde.

*DeHoope.
Branders.

Midddburgh.
^De Vliegende Valk.
'TTrinsje.

VeTellikaan.

S'.Anna.

S'. Jan.

S'. Qatharina.

DeSamfon.
*De dampiermolen.
<DelVelkomft.

62$
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tyiteinenHendrik van Tol.

Jakob Berkhout.

Ralthazar van de Voorde,
ylnske Fokkes. —
Volkert Swart. —
'Philip de Munnik.
"Pieter van Middellandt.
Ntkolaas Boes. _
Jan Gyzels van Lier -
MichielKindt.

TfAkerboom.

— Kruiningen.

i-Amfterdam.

Oofterwyk.

Ejjen.

— De Gideon.

Jaarsveldt.

De Leeuwen.
DenDolphyn,

Rrrr 3 Jan
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Twaalf
zoo fregat-

ten als ad-

vysjachten

«it de vloot

naar Texel

gezonden

,

tot bevcili-

gingder

Zuider zee.

Kontelis Jakobszoon de Boer. —

•

Jan Krook. — —

.

IVtHem Klerk. —
Hendrik Fijfcher. ~

Jakob Willemszoon Broeder. —

<

Tieter Klaaszoon Dekker. —
Barent Hals. —
Titus van Naftauw. —
Kornelis Tyloos. —

Abraham Taalman. ~
Marcm Willemszoon. —
Jakob Stadtlander. !

—

Bogaardt. —
Klaas JanszoonTooren. —

.

Fokken. — —
Jan Kramer. — —
Dtf vtf» Oofthuizen , genoemt.

.

VAN DEN
Z>£ Juftim.
Dejupter.
DeKaleb.

'T Noorderquartier.

'TWapen van Medenbltk.

Fregatten.

Edam.

AJperen.

De Haas.
Overyjfel.

Advysjachten.

DeGaley. '

D'Eenhoorn.

Egmondt.

De Haas,

De Kits.

De Kater.

. DeWalvifch.
Branders.

Velzen.

DeSalmander.
De Draak.

De Leydtftarre.

De zwarte Ruiter.
D'Eendracht-

Helena Leonora.

S'. Jakob en Anna.
*De Vreede.
"T Melkfchuitje.

De witte Mol.

Hendrik Hendrikszoon. —

,

Jan Janszoon Bout. —
Tieter van Grootveldt. —
Wybrant Barentszoon.

Kornelis Mik. —
MartenAndrieszoon. —
Tieter Siewertszoon Bokker. —
Z)/>^ Klaaszoon van Amfterdam.
Arent Gerritszoon Ruighaver. —
D/r£ Gerritszoon Kam. —
Jan Andrieszoon. — —

-

Des anderenduaghs ontflng de L. Admiraal Generaal de Ruitf*
ot

uit den Haage van hunne Hoog. Moog.dat hy twaalf fnaauwen ,
^S

'

t
jachten, of ander kleen vaartuigh, bequaam om op de Zuiderzee»

c

beveiliging der zelve
, gebruikt te worden, in Texel hadt op te^

en tot op Pampus by Amfterdam te doen verzeilen , en aldaar fla^
ordre te verwachten. Ten dien einde werden de volgende fcheepefl

j

der 't gebiedt van de Kapitein Pieter Klaaszoon Dekker, derwaarts B

zonden.

A. Kaftteinen Tteter Klaasz. Dekker.

A. Mattheus Meegangk.
K.HuibertGeel.

A . Jakob Stadtlander.

K.AbrahamTaalman.
V.Kornelis Reindertszoon Eenarm.
N.JanTyper.
A. Jan Kramer.
K.JanBogaart.
N. Klaas Janszoon Tooren.

N. Tieter Jakobszoon Kraaker.

- ~ - pc

'7
'fregat Bommel.

'Tfregat Topkcnsbwt-

Advysjachten DeTrtt»'
1'

D'Eenhoow.
1>e Kat.

De Liefde.

DeMofel.
De Kater.

Egmondt.
De Haas.

DeVaandrigh.
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De Ruiter beval den Kommandeur over deeze fcheepen , Pieter Dekker, 1 672,

verdacht te zyn
,
zoo wanneer hy tuttellen 's Landts vloot en Texel van

^\^^JJ^^^^^Ó^ 9 en geen gelcgcntheit van
Weer en windt hadde om den zeiven t'ontzeilen en naar Texel te koo-

,
y m^ulk een Seval ' en anders niet, weer naar de vlaggezoude wyken. Te dier tydt kreeg de L. Admiraal de Ruiter , die vol-

gens de Ruwaarts ordre, alle brieven , aan hem behoorende, en naarjn vertrek aankoomende, openbrak, kennis hoe men den Raadtpen-
jonans de Wit hadt gequetfh een daadt dien hy ten hooghften verfoei-
e, gelyk uit deezen brief, aan den gemelden Heerc gefchreeven , is af

te neemen.

Weledele geftrenge Heer

,

U heb gifteren avondt uitUw Ed. brief van den 1% deezer hopende Brieffan
wiandt

, aan myn Heer den Ruwaart ,UwEd. broeder , houdende, met*l^
^Jfhrikking gezien het gruwlyk feit dat

y
s nachts te vooren aan des Raadrpen-

J
lfs uitfleckendt perfoon is begaan. T>och ben van herten verheught^lisdc

at de Medicyns niet en wanhoopen aan een goede herfteüing van ge-
zondtheit

, die ik ten hooghfle wenfche: en dat de handtdaadigen moogen
borden in hechtenis genoomen , en Jlrengelyk naar verdienfte geflraft

:

e%dedat UwEd. nochveelejaaren , ten dienfte van den Staat, en zyn

^
eJfs genoegen , in voorfpoedt magh leven : verblyvende , nevens myne

tienftelyke gebiedeniffe aan myne Heeren Uw Ed. vader , broeder , en
VwEd. zelf,

Aaum in 'tfehip de ^even Weledele geftrenge Heer

,

Provmcien , ten anker leg- Do 7

geude Wtfl ten Noorden '

(j* t-» j .

ontrent
j
mykn van Wefi. Uw Eet. ootmoedige Dienaar

,

koppel, dsm^Iun. 1671.

MICHIEL ADR. DE RUITER.

Te deezer tydt werdt in de vergadering der Heeren Staaten geraadt- Beraadt-
iiaaght over 't verminderen van 's Landts vloot

, dewyl de legers van naa&in£
Qen Koning van Vrankryk vaft naderden, en Uitrecht zich aireede hadt ScVcn"
"loeten overgeeven. Waar op eindelyk bydie van Hollandt werdt goedt- ^

'

sLaods

gevonden de zaakenter Generaaliteit daar heenen te beftieren, daton- zT'i? l4
tent een derdedeel van de vloot zou t'huis geroepen , en alleen in zee Iun-

^houden werden achtenveertigh groote fcheepen van oorloge
, enach-

Jen fregatten : en dat de overige fcheepen , die minft bemant en voor-

Jen waaren, zouden invallen, en dat de Mariniers, ofzeefoldaaten , op

p zelve gevonden werdende , zouden opkoomen , om te lande gebruikt
e Worden ; nevens al de zeefoldaaten die op de gemelde achtien fregat-

^
en zouden worden gevonden

;
mitsgaders noch twee derdedeelen van

ren
*ee*°ldaaten die °P de gemelde achtenveertig oorlogfcheepen waa-

vj

Verdeelt : doch dat men 't gebrek van die zeefoldaaten in 's Landts
ote Wederom door matroozen , die van dmvallende fcheepen {tonden

j^°ornen te worden , zou moogen vervullen. Dat wyders een goede

krv^?
kuskruidt, ten minfte tot tzeventig duizèndt ponden, enverdre

^ygsbehoefte van oorloge , nevens d'invallende fcheepen ,
zouden afge-

ef worden. Daar op volgde dat drie CommiflarifTen van hunne Hoog.
°g. Meerens

, Mauregnault en van FierfTen , nevens etnige Gecom-

dam
Crden dcr KolIegien ter Admiraaliteit van Rotterdam en Amfter-

^
,
den zevenentwintighften in vloot quaamen ,

en ordre fielden
01 twee derdendeelen der zeefoldaaten uit 's Landts fcheepen te lich-

ten,
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1671- ten, 'twelk terftondt in 'twerk vverdt geftelt, en toen uit de vloot ge-

xoooZee- n0nien een getal van ontrent 2000 mannen. Nevens deeze foldaatcn

uutwoot bilden ook de fcheepen van den L. Kornel Palm , en de Kapiteinen

opgczon- Roetering , Laucourt , Rees , Krook , Viiïcher , Adriaan Berkhout
,

e

d
?;ia». Kornelis de Boer, naar Goereê. De Kapitein Johan de Witte, dc

:

Kui-

ook«iy- ters fchoonzoon, die met zyn compagnie zecfoldaatcn op 'tfcmpdcz -

pen!
ven Provinciën hadt gelegen , vertrok toen met 44 man naar Rotter-

dam. Door dit aflichten der zecfoldaaten werdt de vloot merkci^

verzwakt : want of wel een goedt getal matroozen , van d'invaücn

fcheepen, over eenige fcheepen , noch onder de vlagge blyvende ,

w 13

Gebrek den verdeelt , dat kon 't gebrek niet genoeg vervullen. Men bevon ;

dc

n

vlo^
in hy naareekening dat aan de fcheepen van 't Kollegic ter

Admiraliteit

' t'Amfterdam noch ontrent het getal van elfhonderdt matroozen on -

brak , en aan de fcheepen der andere Kollegien meer of min ,

naa
}

fchV
3" ^iaare Sroottc vereifchte. Ook waaren veele fcheepen niet naar

benoore

bVskruidt. van fcherp en buskruidt voorzien: zoo dat zommige ineen g
em
f"A.'

vechtgeen halven dag zouden hebben konnen uithouden. Dit gebrek ma *

te de L. Admiraal Generaal aan de Heeren Staaten door brieven b
rf

'

met verzoek van daar in te voorzien : 'twelk by hunne Hoog- M°p

|c
werdt bchartight , en de vloot zoo veel toegezonden als de tydt en

noodt aan de landtzyde toeliet. 'Twas ondertuffchen een gei"* *°j
t

den Staat, dat d'Engelfche en Franfchc fcheepsmaghten niettedierjy

te voorfchyn en op 's Landts vloot af quaamen : het zy dan <*
atzeg

in
'

t

kennis hadden van 't geen 'er gebrak , of zelf zoo gehavent waaren

lefte gevecht , dat ze meer tydts van nooden hadden om zich wef
te ruften: of dat ze zich ontzaagen op de Zeeuwfche kuft te veent

|

door hunne onkunde op onze ftroomen , en uit vreeze van
'

c g
evaaL

fl ,

hunne fcheepen , als ze befchaadight of mafteloos moghten \vor

d

'

Tegen, zouden loopen. Onderwyl ftondt de Franfche voorfpoedt te lande n

Knde.
ttC ^ : êeen ongeval quam alleen, en d'eene droeve maared'andre jaaë

e
'

Men verftondt met d'uiterfte droefheit en fchrik her haaftig overgaa

van vecle (leden en fterkten -. ten deele aan Vrankrvk
, ten dede ^

d7nen
ftc

' de Bishoppen van Keulen en Munfter. Rees
, Gról ,

Knodzenburg'

fterkten Arnhem, Emmerik, Brevoort, Harderwyk, Deventer Doesburg'
miooren. Schenkcnfchans , Sint Andries, Hattem, Zwol, Kampen', ÜS^2

Zutphen , waaren onder 't ongelukkig getal der geenen die onder 't ul
-

heemfch geweldt den hals hadden geboogcn. 'T verlies van Uitreed f

Naarden braght gantfeh Hollandt in laft, daar men tot het uitere
rm^

•

D
H

n

ii

iz

? del moeft koomen
• de Auizen opende , en 't water liet inloopej

1
5

0

geopcat

3

.
deelende, dat het beter was verdorven landt dan verlooren landje .

leger van den Staat, onder zyn Hoogheit den Heere Prins *an ï Jn [

VyfpafTcn werdt opvyf poften, of paffen, daar men de vyandenhadt tevvacn ^
btz

P
c°r.

verdeelt. De zwaarigheden die den Staat van allezyden o^iele

^ndet
Gemor on- oorzaakten groot gemor onder de gemeente, inzonden^

meentfen '% gra™w ,
altydfs gewoon de rampen van landen en luiden d'°^

ctl aan-
'tgraauw. te wyten. In 's Landts vloot, daar ook daagelyks quaade ty

dU\e^om-
quaamen, vondt zich de L. Admiraal de Ruiter in geen kleene

^cïl

merniflè om alles in ordre en by plicht te houden. Hy zocht de
^^

Ookeenig- d'inkoomende maaren, zoo veel moogelyk was, te verbergen» ^c
^insinde he im te houden : doch kon al 't quaadtfpreeken van 't volk ,

ell

hoCNVcl

woordenftrydt over d'oorzaak van 'tquaadt, niet verhinderen; ^^n-
zulke hakketten dikwils groot krakSfeel veroorzaakten: daar een J

^cr
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ZITTi ^ ? verhaalen
- Zeker Chirurgyn

, of Heclmeefter, 1*7*.

ven raakte-denze,Kn
?85

ftetYan
,

Junius met den Luitenant Baart Üirkszoon van

in^«!i
die

' door toverlydenvandenKapitein,toen tgebiedthadt, wrd
r
eft-

vaderiandt, en eindelyk over zaaken van Godtsdienft : deerfte Voor HeeImee-

« gereformeerde, en de tweede voor de Roomfche kerk yverende. Hier!£ïï
Lul"

nier

W0
?
r 200 ll00

gh »' dat de Luitenant den Chirurgyn beval

dnr 1

y
? n

UIt de kâ uit te Saan '

'

r geen ^'ander zoo euvel opnam
« liy befloot den Luitenant de reft te geven. Hy gaat by den Kon-
aPel, envraaght of de piftoolen , die in de kajuit aan een rak ftaaken,

graden waaren? en verftaande dat ze gelaaden waaren, zeidtdaarop,

dat° a
Taaffihen fchelm den hals breeken. De Konftapel

zc

B
t

oosoP-

^ voor dronkcmans klap achtende , en 't niet geloovende , ging in zyn
z"*

°y te ruft
,
en de Chirurgyn midlerwyl alleen over 't fchip wandelen ,

lct cenige zelfftrydt in 't harte, en twyffèl, of hy 'tzou doen of laa-

De haat dreef hem voort, en de fchriklykheit van 't feit hieldt
eni tegen. Doch de boosheit nam d'overhandt, en 'twas of iemant

heeft men hem daarna hooren zeggen) hem in 'toor zeide: Mofes Verkeer*
Jioegb den Egyptenaar wel doodt, en dees' Tapijt ü noch erger , waar- °*« lesh-

0mz,Qudt gy hem dan ook niet doodeng Daar op treedt hy , avondts
jWlchen tien en elf uuren, in de kajuit, zinneloos van haat. Daar vindt
1]y den Luitenant en een Zeeuwfche boode , die beide fliepen , en twee
gouwen

, die wakker laagen. Hy vraaght waar de Luitenant lagh , 't geen De chirm>
hem zoo haaft niet gezeit was , ofhy grypt een piftool van 't rak en fchiet 8yn bor-
den Luitenant zoodaanig in de flinker borft, dathy, naa 'tfpreekenvan Luïntu»
weinige onverftaanlyke woorden , terftondt daar van ftorf. Op 'tge- 2ynfl»ap.

fchreeuw van de vrouwen quam de Konftapel met anderen uit den flaap
vonden den Luitenant in zyn bloedt, zonder lecven, en den moordcriri
*yn kooy

:
daar ze liem eerft in vaft fpykerden

, op dat hy 't niet zou ont- De m<>or-

zoomen. Daarna werdt hy te recht geftelt, en, alles vrywillig bekennen-
dcr seftraft'

, wees de Krygsraadt
, dat hem eerft de rechter handt , daar hy de

koo°J
mCe^a

!
n z

°Vvorden afgekapt, enhy vervolgens met deKoorde geftraftdat er dedoodt naa volghde, en 't lichaam in zee gewor-
Pen. Hy leedt daarna de verdiende peene , met groot bewy s van berouw 7 iul
naar zonder tminfte teekenvanfehrik. Den leften dagh van Junius en 3

o/«*
eerften en tweeden van Julius, leedt 'sLandts vloot eenige fcha'ade

«oor hardt weder en ftorm uit den Zuidtweftentenzuiden , uit den Weften vjootTyd"
n Noordtweften. De Ruiters daagelyks anker ging door, en men zagh de

jj

c

abels van veel andre fcheepen breeken
, en de ankers doorgaan. De groo-

°rm *

meT^ en kezaansmaft van den Amfterdamfchen brander , de Melk-

redd V ^ingerde buiten boordt
:
een brander van der Veere werdt zeer

pen
en

' en 2yn brandttuig nat
:
zoo dat men beide die fchee-

z
,
naar Zeelandt moeft opzenden om te herftellen. Den derden der

3 /«/.

geJ
C maanc^ t werdt de vloot, nadien daar eenige fcheepen waaren af-

w^ ,°ot

taaj

n
' °P nieuw in drie esquadres verdeelt, ieder van zeventien capi. nieuw hf

lan ?
lcneepen en vier fregatten. Maar vier fcheepen waaren naar Zee- Jj^W

47 f K°
m llerfteldt te worden: zoo dat men toen opSchooneveldt noch dedt!""

tL p
heepen, iz fregatten en ontrent 30 branders by den anderen hadt. Smaidce-

,
Ruiter verdeelde zyn csquadre in drie fmaldeelen ,

gelyk in deeze
Jli Werdt gezien. quadrc.

Xl. Boek, 5 SSS Or-
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Ordreende rangh voor d'Officieren, gerengcert \ onder 'tesquadre

van den L. Admiraal de Ruiter
,

gelyk het zelve geformeert,

ende in drie (malle vcrdeelingen gedeeltis, dus volgende.

Gerrit Kaüenburgh.

Frans van Nydek.
Klaas Anker.

L. Admiraal van Nes.

GraafJoan van Hornes.

ieter Klaaszoon Wynbergen.

Nikolaas Naalhout.

JakobBinkes.

Joan van Gelder.

Schoutbynacht van Nes.

Admiraalde Ruiter.
Engel de Ruiter.

Moifes Wighmans.

MartendeBoer.

Thilip van Almonde.

JakobTieterszoon Swart.

Kornelis de Liefde.

Viceadmiraalde Liefde.

JanNoirot.

Franpk van Aarffen.

Jant)avidszoon Bont

Advysjacht.

ÏVynandt van Meurs.

Branders. '

, , _tnM

T>irk Hendriks*, van Kerkhoven.

Kareide Bruin.

Jan Gilliszoon.

Jakob Martenszoon.

Advysjaditen.

Kornelis van der Hoeven-

Kornelis Halfkaagh.

Branders.

Jan van Kampen.
Lens Harmenszoou*
Andries Randel. , H

Jan <Dirkszoon vanKu^enbm

Advysjacht.

Ifaak TeuniszoonvanMen'

Branders.

Tieter Befangon.

Gillis van Convent.

Tieter Hendrikszoon?op.

Dirkjanszoon.

lui.

Doch onder de vloot begoft zich al eenig gebrek van vivres t

baaren , bezonderlyk onder d'Amfterdamfche fcheepen aan bier '

^
van eenige maar voor twee of drie daagen waaren voorzien : dan *

t'Amfterdam al gebrouwen en eefcheept , en ftondt haaft te k°°r
je

fcheepen

voor Duin-

kerken ge-

21'cn.

Beraadt-

ilaaging in

den Krygs-

raadtdaar

Bericht van Ten zeiven daage naa den middagh quam een Deenfch Schipper
1

•

^
ecnDeenfch vl0ot , verkiaarende dat hy dien morgen de klok acht uuren vcCt ?

c

Sgaandc gtoote fcheepen voor Duinkerken hadt zien leggen , daar ondcr
r?feti

«lyke met roode vlaggen van de companje, 'twelk hy geloofde Eng^c

ef
.

Franfche fcheepen te zyn geweeft. De Krygsraadt werdt daar
ôt op

gadert. Men geloofde dat de vyanden niet verre waaren ,
e
? i°tfcC'

Schooneveldt te blyven leggen, en eer men tegens hen aanging tten

ren Staaten 't zelve bekent te maaken. Voorts werden dr^ ^peen-
naar Duinkerken gezonden , om te verneemen of 't zoo was als

/juireri

óv«
l

gehon- fche fchipper hadt bericht , om in dat geval dan verder te ^^
den.

't geen ten meeften dienfte van den Lande bevonden zou v?otóc
we|ker

hooren , of naa 't geen hunne Hoog. Moog. zouden bevcden * y00l>

nader ordre de L. Admiraal de Ruiter op dit en andre Dit

vallen verzocht tontfangen, en by antwoordt zou verwacn •^ nU

wastemeernoodigh, om dat men, door 't vertrek van den^u ^^
i lul- geen Gevolmaghtigden van den Staat in de vloot hadt. *

e

deMaa

ham
k
Ar
g" paneerden twee Enselfche Konings jachten door de vloot naat Q^

ze, inhebbende (behaiven den Heer vanDykvelt, eenderStaa ^
zanten, onlangs naar Engelandt gezonden) den Hartogn ^eVaii

kingham, den Graaf van Arlington, en den Heer Hallüa* , flen

lington

Halhfax
paffeeren

door dc
vloot.
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oen Koning van Grootbritanje aan zyn Majefteit van Vrankryk wcr- 1*7*-
oen gezonden

, en over den Haage naar 'tFranfche leger zouden ver-
trekken. Des anderendaaghs zeilde noch een Engelfche kits door de
vioot, met de bagagie van de gemelde Gezanten: met deeze kits quam
ae Kapitein Jan Dik uit Engelandt

, wiens fehip in 't gevecht op den Kapitein

zevenden van Junius in den grondt was gefchooten : by hem was een
^ngellch Trompetter, die een brief van den Hartogh van Jork aan den Harwgh

Admiraal de Ruiter braght, meldende, dat hy den Kapitein Jan Dik ™£k
en

°P zyn woordt hadt ontflaagen
, en aan hem zondt , op vertrouwen , dat komS'

™en daar tegen den Engehchen Kapitein Johan Chichley, op 't fchip g^jg£wtharine gevangen , en te Rotterdam zittende , zoude winden , of de Ruiter.
at anders de Kapitein Dik weer naar Engelandt in zyn gevangenis J°r

t

ksb6-

zoude keeren. De Ruiter verftondt dat men Chichley behoorde los te
scmc'

aaten, en d'eene beleeftheit tegens d'andre te ftellen. Hy fchreef der-
«alven in ernftige termen aan 't Kollegie ter Admiraaliteit te Rottcr-
°arn

: die den Engelfchen Kapitein
, op zyn verzoek , ontfloegcn. D'En-

gelfche Trompetter , die met den Kapitein Dik aan de Ruiters boordt

^
as gekoomen , toonde wel haalt dat hy noch een andere boodtfchap

?adt te verrichten. Hy ftrooide arghliftelyk eenige gedrukte artykelen
, ^

n

h
En-

ln drie taaien, in 't fchip de zeven Provinciën, inhoudende aanbiedin-

^

e

ro

c

mpet_

8en van loon en gunft , voor de geenen die uit de vcreenigde Provin- 'raebc

Clen
, in deeze benaaude tyden , met fcheepen ,

goederen , of perfoo- opro
l

c
]!™

nen, tot d'Engelfchen wilden overkoomen. De Ruiter, een aarts vyandt afval inde

Van oproer en verraadt , des Trompetters doen gewaar wordende , nam
]J°

^

hem deegelyk voor , hem dreigende met de galg , indien riy iet verder
,CD '

Zou beftaan om 'tvolk tot oproer en ten afval tetroonen. Hyzey ook
,

toen men hem zelf verraadt fcheen te vergen : Als 't Landt alfeenè- Dc Ruiters

maal verhoren ging
, zoude ik met de vloot ik weet niet waar liever wolfden.

heenen zeilen, aan my aan uwen Koning, diegeen woordt noch verbondt
houdt, overgeeven. De Kapitein Dik vertelde aan de Ruiter, dat hy ,

Tydïng

uit Engelandt koomende
, d'Engelfche en Franfche vloot , noch by een

n"

gevoeght, honderdt en tien fcheepen van oorlogh fterk , behalvcn de vloot.

Sanders en 'tander vaartuig, volkoomen klaar en in ftaat hadt gezien
°m uit de Riviere van Londen in zee te koomen, of die nu moogeïyk
al zee zou genoomen hebben. Uit dit. verhaal werdt afgenoomen

, dat
llet geen fcheepen van oorlogh waaren geweeft die de Deenfche fchip-
per te vooren voor Duinkerken hadt gezien. De Ruiter met zyn Krygs- Naderbc-

raadt daar over raadtflaagendc
, werdt verftaan , dat 's Landts vloot, nu

raa

7°o zeer verzwakt, tegens zoo groote maght
,
menfchelyker-wyze, niet

^el in de ruime zee zou konnen beftaan , noch ook buiten ordre van
lunne Hoog. Moog. de zee moght verlaaten : maar dat men moeft over-

igen, vvaar dat zich de zelve op 't voordeelighft en veilighft zou kon-
en en behooren te pofteeren, om de vyanden daar af te wachten ,

tot

c vloot zou zynverfterkt, of dat men andre ordre van hunne Hoog.

t̂
°g. zou hebben ontfangen. Voorts werdt goedtgevonden ,

zonder
yat verzuim het anker te lichten , en met 's Landts vloot wat naader denKry «>s-

ft

an de gronden te loopen , tot dat ze de Deurloo (dit was een diepte ™d^-

Zerf
C naar de Wielingen en Vliffingen) open zouden hebben

:
en dat

,
daar in zoodaanig pofluur, als de vloot in haare esquadres en fmal-
elen nu was verdeelt en gerangcert , het bezoek van den vyandt op

jZe kuft zouden afwachten, oelykmcn leil op d'Engelfche kuft hadt
Sedaa^ X/f— i : » J

, ,

1 „j „ w«—j j.

5 Jui.

aan. Men ftelde ook ordre dat de Kommandeurs der branders de

S s s s x voor-
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i6>x.voordeelighde plaatzen werden aangeweezen, om hunne brandtfchce-

pen op de vyanden , in gevalle die op d'onzen afquaamen ,
met ge

te moogen bedeeden. Ook werdt den L. Admiraal de Ruiter door oc

Heeren Staaten van Hollandt het affchrift van zeker advys ,
of bene ,

tot Londen den achtentwintighden der voorledenemaandtgeichreeve
,

toegezonden; houdende, dat , zoo haaf d?Engelfche vloot tnjtaat z>^

zyn om zee te konnen neemen, men aldaar van voorneemenuws een

ding te doen op 'teilandtvan Texel ofte in Zeelandt. Te deezer

t^ng
naamen de zwaarigheden binnens landts daagelyks toe , en men °" »

geduurigh tydingen in de vloot die békommerlyk en droevig w ^
Men hadt te gelyk met den buiten vyandt en d'inwendige onccnig

den te wordelen. De Koning van Vrankryk , met de twee "^orite
?^

Keulen en Munder , hadden binnen een maandt tydts meer dan ae £
deden, veilingen en derktcn, en de drie geheele Provinciën va

n
derlandt ,

Overyflèl en Uitrecht bemaghtight , en ook etlyke
f

van Hollandt. Met de tegenfpoedt wies de ichrik en verbaaftbeit

,

de verbaadheit d'onordc, door d'onorde 't misvertrouwen en t(

j? gell

Grootc vermoeden. D'argwaan geloofde 'tergde , en binnen weinig»1 &

ToXuï dreunde gantfch Hollandt van tweedraght en oproer. Men hadt

inHoUandc. d'Overheden en Wethouderen gelaade.n. Die hieldt men voordo ^
ken van 's Landts onheilen, en riep dat ze 'tvaderlandt verrieden-

de gemeentens , door bekende en onbekende middelen op de
^jje

,

raakt , en gaande geworden , was langer geen houden, D'ingeW°r

ere

hSzyn ingeente en aangequeekte genegentheit tot zyn Hoogheit den ^
Hooghcir. Prinflè van Oranje , die in de harten van zommige Wethoudere

^.jefl

de meede Predikanten, van 'tgrootde deel des volks, o0^^/?^^,
en matroozen , niet tegenftaande de bekende Seclufie en 't Eeuwig»1 ^s

nooit was verdorven, maar met zynejaaren opgegroeit , bord nut
^

uit. Men riep overal , dat de Staat niet was te redden ,
of mcn1?

aft.

de Loevendeinfche fa&ie (dien naam gaf men de Heeren die de > c

£lJ

houderlyke regeering tegen waaren) en 't Eeuwig Edict vernietigd/
j.

zyn Hoogheic het Stadthouderfchap en Kapiteingeneraal- en
a.

fchap van Hollandt opdraagen , op zulk een voet gelyk zyn v°,
0tV

e<
ders en voorzaaten die waardigheden hadden bekleedt. Dit was deg^

d«vdk$
dt

tc

meene ^-em ^cs VOi^s
' ^ men eerlang moed volgen. D'eerfteop^ ^

Dordrecht

C
begon te Dordrecht , daar de burgers zich by 't graau voegden

,

en elders te- Vroedtfchap perden , by fchriftelyke onderteekening , van 't Eeuwig ^
gSr^te^f" af te gaan, zyn Hoogheit , van 'sStadts weegen, tot Stadthouder

totvorde- klaaren, eriden zeiven van deneedt, tot het niet ontfangen van ^

Hooghei" houderfchap , t ontdaan. Dit gefchrift werdt by de Vroedtfchap

den van achten , en eenige Predikanten onderteekent. De
ekencn>

van Putten , noch ziekelyk te bedt leggende ,
weigerde te te

onlCjii-

nict tegendaande eenige gewapende burgers zyn huis^ c tcn ant-

geit , en dat 'er zwaare dreigementen omgingen. Maar hy g y fjooft

woordt , dat hem in den leften zeejlagh zoo veel koegels oQe^
waaren gewaait ,

dat hy *er geen meer vreesde , en lïev^
eïl

yet&1

zou afwachten, dan dat fihrift teekenen. Doch tot het teeken ^
hy eindelyk door zyn echtgenoot bewoogen : die, meth*3^' 0 d«

• kinderen aan de handt , hem met traanende oogen badt ,
dat >

ejven

.

noodt een deught zou maaken, en zich, was 'tniet over ziP
jaCh

ten minden over zyn vrouw en kinderen erbermen. Hy teeken ^ joor

met byvoeging van twee letteren
, V. C. dat is \ Vi coatttiï ,
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goweldt gedwongen. Maar 'tvolk, zulks ziende , was niet te vreeden, 1*71.
200 dat hy eindelyk die letteren moeit uitfchrappen. Dit exempel floegh
voort van d'eene fladt tot d'ander , doch op verfcheide wyzcn , en op
ö eene plaats met meer geweldts en oproers dan op d'ander. Veele Re-
genten werden gedwongen 't Eeuwig Ediftaf te gaan , en hunne ampten
e verlaaten. De bezondre voorvallen van deezc veranderingen hier
|ontfouwen zou 't ooghmerk en 'tbeftek van dit werk te buiten gaan:
K zal dan maar met weinig woorden , om de wifïèlvalligheit der zaaken
7 de Ruiters leven te toonen , ter loops zeggen , wat het gevolgh was

van deeze beroerte. Eerft hebben deHeeren Staaten van Hollandt, op z7n Hoog-
st voordel van die van Leiden

,
toegeftaan , dat men zyn Hoogheit den hcir worde

"eere Printte van Oranje de vrye maght over de patenten ,
gelyk zyn £"$««0

oorouders die hadden gehadt , tot kennelyk wederzeegen toe , zoude g^ven.
Pdraagen. Voorts werdt by de Staaten verftaan , dat de Leden der
rovincie malkanderen , en al die den eedt op 'tEeuwigh Edict hadden Het Eeuwig

gdaan
, van den zeiven eedt zouden ontflaan t en daar op werdt zyn nic

'^.:
™ogheit by hunne Ed. Groot Moog. aangeftelt en verkooren tot Stadt- 1 W.

'

nouder
, Kapiteingeneraal- en Admiraal van Hollandt en Wellvrieflandt

, HoogKit
^et alle zoodaanige waardigheden als by de PrinlTèn zyne voorouders rotStadc-

jvaaren bekleedt. Men liet daarna, door een aanzienelyke Staatsgewyzc
^zending, zyn Hoogheit de voorfchreeve waardigheden opdraagen , en raai cu Ad-

Van den eedt, tot het niet ontfangen en aanneemen van het Stadthou- Ho£n!£
n

derfchap gedaan , ontflaan of ontbinden. De Staaten Generaal hebben verkooren.

insgelyksden hooghgemelten Prins tot Kapiteingeneraal- en Admiraal

,

over de militie te water en te lande van de vereenighde Nederlanden
, K^itein-

aangeftelt. Doch die van Vrieflandt, Stadt Groeningen enOmmelan- gcneraaI cn

landen, behielden het recht van de patenten. Die vanZeeiandt vonden ££££
zich ook genoodtzaakt het Stadthouderfchap van hunne Provincie aan ui*dcNe-

*ync Hoogheit op te draagen. Doch dit kon al 't oproer niet {tillen. ?5
dcn'

Men wou noch grooter verandering in de regecring der Hollandtfche
«eden te weegh brengen, en zommige Regenten , die in 'toogh lie-^t

fl?
'

afSC2et hebben
:
hoewel zyn Hoogheit in een brief, aan alle ofver- Ia^r.

Kneide Vroedtfchappen rondtsom gezonden , enterftondtdoor den druk t Voorna»-

Remeen gemaakt, opentlyk te kennen gaf : dat d'ongelukken
, die'tGodt^ uWieft hadt aan den Staat te doen overkoomen , voor een groot gedeelte ring™*"

Veroorzaakt waaren door de trouwloosheït en de lacheteit van zoo-Vnilooz-

«aaritge Bevelhebbers
, Officieren en foldaaten, den welken d'eerfte en fcholdiging

Principale
\ poften op de frontieren van 't Landt waaren aanbetrouwt, j^j™"

•°at hy ook aan alle de werelt betuighde
, dat hy geen kennis ter we- RcgemeÜ.

ook zelfs geen opinie hadde , dat 'er eenige Regenten van deTro-
Inc*e van HoÜandt

, of van de Steden der zelve
, zouden zyn , de welke z^yn Hoog.

cor
HS eer °f ee^ ztc^ zou^en hebben vergeeten, om door verraadt

,

h
«*^ .

olifóondentie] met de vyanden van den Staat , of met eenige andere m*k?el
"

ehoorlyke middelen , iet te hebben gedaan of ondernomen 't
r̂ lk te- h £

°ffi™-

\Qi]^
e Plicht zou zyn van een eerlyk oftrouw Regent. Dees' ronde ven.

c ree'

toe
aring

'
die ik met zyn Ho°gncits eiSe woorden verhaale ,

werdt \f%P***~
n in den windt geflaagen , en kon d opgevatte en gevoedde arghwaan

Tfdin*
et vveghneemen. De tyding van 't verheffen zyner Hoogheit tot de ^yn "

j>
°ge ampten en waardigheden , boven gemeldt , den L. Admiraal de ve?,X'

s

q
*ter

>
door deHeerenMeerens, Mauregnault , Kan en Sterkenburg

,
maakt

a

deputeerden van hunne Hoog. Moog. den elfden van Julius bekent ^c

°

u

°*
c

.

* ^aakt
, verootzaakte een groote vreughde onder de Bevelhebbers . de vloot.

Ssss 5 ma- llInL
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ió/i.matroozen en foldaaten, in de vloot. De L. Admiraal de Ruiter be-

groete daar op zyn Hoogheit met een brief , ten zeiven daage gelcnree-

ven, van deezen inhoudt. .

De Ruiters Dat hem in deeze bekommerlyke tyden buitenmaatenhadtverheiigM,

z

r

ne

f
Hoo van de Heeren hunne Hoog. Moog. Gedeputeerden en Gevolmaghttgden

heiTdcn met zeekerheit te verfaan , dat zyn Hoogheit tot Stadthouder van ae

otnjc.
van

Provinciën van HoUandt en Zeelandt was verhoren : en derhalve^

van zyn plicht hadt geacht ,
zyn Hoogheit dieshalvenvan geheefar

ver-

ten aüe heil, geluk en zeegen van den hoogen heemel toe te wenjc en.,

hoopende dat de Staat onder des zelfs hoogwys beleidt en regeenng^
e

^
derom zoo gelukkig zou worden , als die ten tyden van zyn HoogMi

doorluchtige en dappere voorouders was geweefl : en dat hy wyderstn

alle eerbiedigheit d'eere van zyn Hoogheits gebooden en beveelen

afwachten. .
~

18 ui. Daarna vertoonde de Ruiter aan zynen Krygsraadt ook eeribriei v

maiinl zyn Hoogheit , aan hem gefchreeven , en zyne verkiezing tot geme
.

aan derT ampten te kennen geevende , met recommandatie aan alle Hooft-
cn/nin-

fn'sïllt dere Officieren van 'sLandts vloote, zich, by deeze bekommer^^
vloot. feitenis van tyden en zaaken , ten befen van 'sLandtsdienlltenMW'

fle te quyten, en zyn Hoogheit van tydt tot tydt van alle geHent

^
^

_

Verkiaa- en voorvallen omfandigh te berichten. Hier op heeft de g
enee* ^jL

gc

n

yof
a

h[ >

°P raadt in
'

t
?,
emcen

'
en elk lidc in 'tbyzonder verklaart

,
dat hun z«

njctgciuk- ten hooghften verheughde : en den L. Admiraal de Ruiter vverdt '

wenfehing. zocht ^ zvn Hoogheit by zyn antwoordtbrief van hun aller geneg
ein

^
tot het welvaaren en dienft van den Staat , en zyn doorluchtige P

erl°^
te verzeekeren , en met zyne hooge ampten geluk , heyl en zegen

te wenfehen.
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TWAALFDE BOEK.
; aa 't verkiezen van zyn Hoogheit den Heere Prinflè

\ van Oranje , werdt ook in de vergaadering der Hee-
fl

ren Staaten van Hollandt geraadtflaaght over de ge- vergadëing

f
breklykheden in 's Landts vloot , en ?t geen men met^ ^Sf

011

i de zelve ftondtt'onderneemen. Haar Ed. Groot Moog. Setter

|
verftönden dat men de zaaken ter Generaaliteit daar

rji heenen zou beleiden , dat wegens hunne Hoog. Moog. yioote.

ts

<fen Kollegien ter Admiraaliteit zoude aangefchreeven worden ,
dat ze s

de fcheepen met manfchap, kruidt en fcherp, en 'tgeen daar wyders

gebrak , ten fpocdighfte zouden voorzien , en de vloot in ftaat brengen

om den Lande dienft te konnen doen. Dat voorts den L. Admiraal de

Ruiter zou worden belaft, den vyandt niet te gaan zoeken , om zich

daar mede ten ftryde in te laaten , maar op Schooneveldt blyven leg-

gen , tot naarder ordre van hunne Hoog. Moog. Ook werdt , op den voor-
flagh van noch eenige fcheepen t'huis te roepen, verftaan, dat mende
vloot noch in zee enbyeen zoude houden , in zoodaanigen ftaat als die

toen was, en dat men ze op de poft daar ze zich toen bevóndt , ofdaar
ontrent , zou laaten. Te deezer tydt was den Heer van Beuningen ge-
kit om de Hartogh van Bukkingham , en dandere Engelfche Heeren

,

°p hunne reize naar zyn Hoogheit , en voorts naar den Koning van
Vrankryk, een ftukweeghste geleiden, en by die gelegenheit t'onder-
ftaan of men met hun niet iet zou konnen handelen. Met dat oogh-
jüerk, in 'tbyzyn van zyn Hoogheit, met hun in een gefprek geraakt

,

hadt hy uit hunne redenen gemerkt ; dat ze verftelt fcheenen te liaan

°ver d onbegrypelykc en fnelle voortgangk der Franfche wapenen. Ook
gaven ze te kennen , dat men met Engelandt haaftig moeft fluiten , en
eenige Zeeuvvfche fteden inruimen : ook zeiden ze , dat de Hartogh
van Jorfc

'

tef zou onderneemen op V Landts vloot , ook op Amjterdam ,mIfchien door Texel. Dit gefprek werdt door den Heer van Beunin-
gen ^r vergaadering van de Heeren Staaten bekent gemaakt , en daar

JjP
^et te grooter voorzorge over het ftuk van 's Landts vloot beraadt-

J'

aaght. Men beval den L. Admiraal de Ruiter, op nieu alle ontmoe-

e ,i

0f Sevechtmct d'Engelfchen, zooveel doenlyk was, te vermyden , g^£;

, ? de vloot van den Staat op een verzeekerde poft te houden :
doch by al-

<en de vyandtlyke vlooten op de kuften van Hollandt moghten koo-

~P
cn, of ook aldaar iet onderneemen, dat dan de Ruirer op de vlooten
er vyanden zou doen acht geeven , en naar gelegentheit, tot afbreuk

ö
ai

> de zelve , foldaat- en zeemanfehap gebruiken. Daarna ging hy

,

7 Jut.

Laftaan

jter
, met 's Landts vloot etlyke maa[en onder zeil

,

om de fcheepen

van
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i6jz. van ieder esquadre wat beter in ordre, en elk op zyn poft te leggen. Hy

quam ten anker tufichen den Deurloo enStecnbank, WeftkappelUolt-

zuidtooft van hem, op zeven en een halven vadem: Bankert met zyn

esquadre voor Deurloo, Zuidtzuidtwcft , en Swccrs met zyn esqua re

Tydingvan Noordtnoordtooft van de Ruiter af. Den dertienden der maande ver-

Sfanïchc
ftondr.hy van een Briclfchc Loots , dat de vyandtlyke ylootcn weer in

Wootcn.
"
zee waaren geloopen ; dat d'Engelfchen met elf fregatten den tiende

der maandt voor de Maaze waaren geweeft , en eenige Hoüandt ci^

viiïchers hadden genoomen. Dien zeiven dagh braghten de Kornrn

deurs Vlak en Marcus Willems naader tyding van de vyandtlyke v

ten, die zich op de Hollandtfche kuft onthielden. Een HoUandtlcne

Zweed verhaalde , dat hy den twaalfden op 'tfchip van den
"art

.?|e
van Jork was geweeft , die met de twee vlooten Noordtooft aan zeiu

^
Dat de gemelde Hartogh hem zeide : dat hy langhs de liollanatje

kuften heene wilde , en 'j Landts vloot niet zou zoeken aan te tflj *

maar eenïgh ander voordeel in 't oogh hadde. Een ander g^
3

,

3"1

^
Zweed was den elfden by d'Engelfche en Franfche vlooten , (

die
^

de Breeveertienen ten anker laagen) en ook op Jorks fchip ê
e

.

NveC

eIj

zeggende ,
dat de twee vlooten fterk waaren ontrent 90 EnSe^ Tjee-

iï'M 40 Franfche fcheepen, en met het ander vaartuigh 160 zeilen. vetr\

dfghS!" ren Staatcn van Hollandt, uit een brief van de Wethouderen van 0

staatcnvan Briel, den elfden gefchreeven
, verdaan hebbende dat de vyafld ?

on°Sc vlooten zich ontrent het landt van Voorne en voor deMaaze vert

xi£n
befcher- den , niet verzoek dat de zelve Stadt met meerder guarnifoen

ver
i

tefl

kjftcnf'
mogat worden, lieten zich 't gevaar ter herten gaan , en ver

,

z°C
i ancjt

dat zyn Hoogheit eenige compagnien paarden en. voetvolk naar
'
tel

Voorne en den Briel geliefde te zenden, dat de compagnien burgos

Vlaardingen , en huisluiden van Maaslandtsfluis zich derwaarts niog^
vervoegen : gevende zyn Hoogheit in bedenken , of niet het bootsv.

onder den Kapitein Jan van Braakel te Schoonhoven leggende, naa* ^
levoctfluis behoorde gezonden te worden. Zy pooghden ook oï^.

ftellen , dat men met burgers en huisluiden de landing ontrenr
t

oorden en ftranden van Hollandt, Scheveningen
, Texel, oo£ ofltr

?

Willemftadt, zou trachten te beletten, en voorts de vloot van.

^

e bc'

$
hoeften , inzonderheit volk , te voorzien. Doch aan de landtzy^

vva

'tkrygsvolk zoo weinig ingetaale, dat men weinig ruiters of i°^
aa
fj!

kon miflèn, om de kuften of ftranden te befchermen. Maar de \' e tx

De Ruiters ,

fdiryven KL
, — ^ i/v*wiwiuvu. xtjl««* r , q\\

aan deStaa- niiraal de Ruiter fchreef toen aan de Heeren Staaten van Hol^nd ",'

$c

Hooghdï! de Staaten Generaal, ook aan zyn Hoogheit , te hoopen dat

14 ui. ftyVe Zuidelyke winden , die toen waaiden , noch lang zou laatcfl^a J

^o0
tot een merkelyke verhindering der vyanden, vertrouwende dat ze , ^
lang de windt zoo ftondt , zich ontzien zouden het landt aan te

de°Ruiter

an De Heeren Staaten Generaal lieten hem te dier tydt door een bnci^ ^
opnicugc- ten, dat men de vyandtlyke vlooten voor de kuften deezerLan
2

i jm byzonderlyk ontrent Egmondt op zee , hadt gezien , hunne k°ct* acht

waarts aan zettende, met nieuwe laft van op de vyanden te d
%o0

geeven , zonder zich tot eenigh gevecht in te laaten , maar 't^e ^der-
veel doenlyk was, tevermyden, ten waare de vyanden moghteI

, nVer-

neemen te landen , of eenige voornaame fcheepen , in deeze
Lan

wacht werdende, aan te taften
; in welken gevalle hy

'tzelv
£
Z°

cn ge
'

ten te beletten, zoo veel naar foldaat-en zeemanfehap zou koJ
c\t

te

fchieden. Daar op befloot de Ruiter met de vIpoc van Schoo» vCC
.
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verzeilen tot voor of ontrent Goereê, entuflehen beiden, oft aldaar ge- 167*-

toornen, zich te richten naa de naarder kenniiïe , die hy uit 'er zee , ^[^L
°i over landt, zoo van den Staat , van zyn Hoogheit , als anderzins vloot toe

van de vyandtlyke vlooten zou moogen bekoomen. Dit voorneemen^^
«et hy aan de Heeren Staaten en zyn Hoogheit weeten : daar byvoe- verzeilen.

lui.gende, dat hy, de vyanden in 't gezicht krygende , niet kon zien dat
men 't gevecht zou konnen vermyden, daar de vloot, menfehelyker wy- «naandT
2e

, toen te zwak toe was : dewyl die flechts beftondt in 47 fcheepen van H ^ercn

°orlogh
, 1 2 fregatten en ontrent 20 branders : dat veele gebrek van volk ^Uo^L

hadden
, en die van 't Noorderquartier en Vrieflandt gebrek van bus-

kruidt en fcherp : zulks dat hunne HooftofTicieren verklaarden , dat do
heeften maar 40 fchooten tot yder ftuk hadden : dat men gifte dat
het op d'Amfterdamfche fcheepen niet ruimer omquam. Ook ontbraa-

*en daar 1215" man: zy hadden niet meer dan 5749 mannen, en moe-
ien bemant zyn met 6972. koppen. Midlerwyl werden door de harde

Winden, die daagelyks woeijen , verfcheide fcheepen befchaadight , en men ontrent

"loeft 'er eenige opzenden om ze re herftellen: doch men hieldt dat ook G°«^

vyanden door 't zelve onweder veel afbreuk moeften lyden. Den Twee gal-

twintighften quam de vloot , Goereê Ooftzuidtooft drie mylen van haar
,

°P

ten anker. De Heer de Ruiter zondt toen tweegaljoots , om kundtfehap gezonden.

van de vyandt te bekoomen. Zy hadden laft om drie mylen buiten de

J^ollandtfche kuil: tot voor Texel , en buiten Texel voor 'r Vlie ,
en

'teene galjoot tot voor den Eems te zeilen, en dan weer re keeren. De
L. Admiraal de Ruirer onderzochr toen hoe lang de Maasfcheepen van

levens middelen waaren verzien , en beyondr dar ze tot het eindt van

Auguftus 'r konden uithouden : maar de meefte hadden maar 21 of 22

daagen water en weinig bier, ook ontbrak hen welzeshonderdt drieén-

taciitigh mannen. Den veertienden van Julius ontflngen de Heeren Mw-

Staaten van Hsllandt bericht van de Helder , den dertienden gefchree- £ TelcT
0

Ven , houdende dat de gantfche vyandtlyke vloote zich aldaar voor de
Vval vertoonde t en dat men vreesde dat de vyandt daar met de naafte

Vloedt wel zou moogen landen. Hier op werdt goedtgevonden
,
eenige

ïuitery
, in den Haage leggende, derwaarts te zenden , en zyn Hoog-

jjeic verzocht de noodige patenten daar toe uit te geeyen : ook zocht men
jüen oordt met noch meer voetvolk te voorzien ;

op dat her gemeene
^udt ontrent de voorfchreeve kuft , en langs de flranden , tegens alle ge-
keesde invallen moght worden verdaadight. Dat d'Engelfchen toen
ter tydt in den zin hadden ontrent Texel te landen , wordt vaft gelooft

,

en daar by verhaalt dat hunne toelegh op een wonderbaare wyze j^"
in̂

anJ$

^erdt belet : want ten daage daar toe beraamt op de vloedt wachtende , door een

°m met inleen vaartuig naar 't landt te zeilen , bleef de ebbe ,
tegens^d

b

e

c

r

/ĉ

c

«aar
natuurlyke- orde , wel twaalf uuren duuren : tot groote venvonde-

*ln
g der TelTelfche zeeluiden , die daar van fpraaken als van iet won-

e*s dat bovennatuuriyk was. Ook hadt toen elk de mondt daar van
Vo1

» als van een bewys der goddelyke hulpe , en veele Predikanten

jokten daar van gewagh in de bedeftonden die in die tyden weeke-
v*» ofdaagelyks, werden gehouden , Godt opentlyk dankende voor zyne

T^adige voorzorge en befcherminge ; want door dat lang duuren der

^ verliep de tydt en gelegentheit , en de vyanden moeften hun voor-

den flaaken. Ook volgde op die onnatuurlyke ebbe een zwaare
*l°rtt, daarna te melden, die de vyanden noodtzaakte de kuft, die ze
Cerft zochten aan te doen , met fchrik te myden. Ontrent dien tydt

Xll. Boek. Tttt ont-
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1671. ontfing mcnfchryvenvandenHeercvanHalcwyn ,
Gedeputeerde f van

tjftez*»- Jen Staat aan den Koning van Grootbritanje , meldende, dat te Londen

dem
' zedert ccnigc daagen fterke fpraak hadt gegaan , dat de Hartogh van

J°rk dcn Bricl had t ingenoomen. Zyn Hoogheit werdt derhalven by die

oorden van Hollandt op nieuw aanftendighlyk verzocht, de gemelde itadtvan

h
iï &/ genoeghzaame krygsbezetting te voorzien , om de gevreesde aanva en

der vyanden te konnen tegenftaan en afvvyzen. Te deezer tydt w

men ter vergadering der Heeren Staaten zeer bekommert over s Lan
^

vloot,, en de plaats daar men die zou leggen : dewyl men met v\

waar men de vyanden hadt te wachten , en wat hun toeleg» w

zommige meenden dat ze zouden trachten te landen ,
anderen dat ze \

de verwachte Ooftindifche retourfcheepen hadden gemunt. Tef vcrS

dering der Staaten Generaal viel hier over eenige beraadtflaaging
v

fl?a

Cr

in

dt
" gewicht. Die van Zeelandt, weetende dat 'er uit Texel tyding was da

over 't ver- de vyandtlyke vlooten haaren loop zuidelyk aan fcheenen te ze »

Kndw en dienvolgende de vloot van den Staat lichtelyk zouden ontmoeten
, ^

Tioot. met de zelve in gevecht trachten te treeden , verftonden dat men
^

Die van
moe^ voorkoomen , en dreeven met yver dat men aanftondts moe*

Zeeland? fluiten , en den L. Admiraal de Ruiter beveclen met de vloot op dev

deïtoot*
1 ri8c °P Schooneveldt

, te keeren, in gevalle hy voor 'tont ang

naaVschoo- van deeze ordre alreeds van daar moght zyn verzeilt. Doch
^ zien

keeVen'^f
mettcm ^n noodige kundtfehap van des vyandts beweeging moei

^
daarverbi'y. te bekoomen , en zich altoos bereit houden , om , indien

'
er

ter{\e
ven.^ werdt ondernoomen , daar ontrent tc zyn , en 't zelve naar zyn u* ^
hriiyZn vermoogen trachten te beletten. Voorts , dat men alle vlyt moet

^

IT&hu-
wenden om 1 geDrek van de vloot te vervullen. De Heeren van

J ^
hert, Jen landt, 'tgeen die week ter vergaadering voorzat , verftonden , " ^
i$iuLi67 i vloot zich vooreerft ontrent Goereê behoorde te blyven onthouden.
ge

&ZT' beweerden, dat die zaak eerft by Gedeputeerden f behoorde °V<j^
Hollands gen te worden , en hun tydt gelaaten om 't zelve aan hunne laftg .

on»e
C

nt
Ch ren > den Heeren Staaten van Hollandt, die den volgenden dagh *°üa

Goereê vergaderen , bekent te maaken. Die van Zeelandt beweerden# tC& n-

deL°.en

h

ve

U

r-
dee* '

dat deeze zaak geen uitftcl kon lyden: dat een zeegevecht m°G

t

zoeken een worden vermydt : want indien 'er ook een ongeval over 'sLandtsV'
0

iÈmagb-'W*™' daar doör 70U de Staat in 'tuitertte gevaar worden g
ebragl

eIj

tigden. en , ten tegendeele , als die in ftaat zou blyven , dan zou ze altoos kon

ztihnd?
dienen> om zicii ontrent de landing, die de vyanden op de ^uften

paar

beweeren Hollandt moghten onderneemen , te begeeven , en die te beletten- ^
d

eenSci
by v°egende , dat het ook niet waarfchynlyk was dat de vyanden z

°

ejcn
fonlydeu! bcfluiten eenige landing te doen , zoo lang de vloot noch in i yetl

ftaat was: maar eens geflaagen , ofwel in Texel of Goereê mgcdf crfc

zynde , dat ze dan dc landing zonder vreeze zouden konnen ltl

^dden
Hollandt bellen. Deeze en meer andere redenen , ter zaake dienende » eil

worde over- zoo veel krachts , dat de Provinciën van Vrieflandt , Stadt Gr?
en
Lrftem-

!nenbenuit Omlanden , zich met die van Zeelandt voeghden , en Hollandt
ov

dat de Rui- den. Maar de Heer Floris Kant
,
wegens Hollandt voorzitten" > ^

•sundts
righeit makende tot een befluit te'koomen , zoo werdt het bel

wegeflS

>iootwcêr nobmenby denHeerevan Braakel, als de voorgaande weeken» itt0t

Uitrecht , hebbende voorgezeeten. De refohme luidde van w<>°

keeren. WOOrdt gelyk 'Volgllt.

Ex-
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Extracl: uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren i^r,
Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

T)ingsdagh den 19 July 1671.

;
Ontfangen een mijjive van den L. Admiraal de Ruiter , gefchreeven

tn het fchip de zeven Provinciën , ten anker leggende op Schoonevelt

,

«en 1 8 deezes , houdende advertentie \ ; waar op gedelibereert zynde , is t Dienende

goedtgevonden ende verftaan, dat aan den voornoemden L. Admiraal'de' %
n*mh'

Ruiter zal werden gerefcribeert , dat hy met 's Landts vloote hem zal""*'
bbven houden ter plaatze daar de voorfchreeve vloote voor dato van
haar Hoog. Moog. refolutie van den 13 deezes is gepofteert geweeft , en
indien hy van daar albereits verzeilt zoude moogen weezen, dat hyin
zulken gevalle zich wederom derwaarts zal begeeven ,

obferverende
ende doende obferveren de aclie van de vyandtlyke vlooien , ende daar
van trachtende te bekoomen zoo veele informatien als eenighzins moo-

Ityk zal weezen : ende by aldien hy L. Admiraal de Ruiter zoude
9n°ogen bekoomen eenige advertentien , dat de voorfchreeve vyandtlyke

vlooten zouden onderneemen eenige landinge te doen , dat hy in zalken ge-
valle de voorfchreeve vyandtlyke vlooten zal trachten te ontmoeten , te
°ejegenen , ende de voorfchreeve

\
landinge te beletten , zoo als hy naar

Mdaat- en zeemanfchap zal oordeelen te behooren , ende dat hier van

kennijfe zal werden gegeeven aan den Heere 'Prince van Oranje , mits-

gaders de refpetfive Kollegien ter Admiraaliteit , tot narichtinge van

%yn Hoogheit ende degemelde Kollegien ; ende dat , dien onvermindert , de

Voorfchreeve mijfive geftelt zal werden in handen van de Heeren van
Ommeren , ende andere haare Hoog. Moog. Gedeputeerden tot de zaa-
ken van de Zee , om te vifiteren , examineren , te overleggen ende over-

wegen, hoe ende in wat voegen de defecten, in \r Landts vloote bevon-
den werdende , beft zouden konnen werden ge/uppleert , de voorfchreeve
vloote tot de aflie tegens den vyandt bequaam gemaakt , ende over het

mploy van dien met den hooghgemelden Heere Trince van Oranje te

delibereren , ende van alles rapport te doen.

J. B R A K E L Vc

Accordeert met het voorfchreeve regifter.

GASP. FAGEL.
Dit befluit , den L. Admiraal de Ruiter langs vier verfcheide weegen

,

^et vaartuigh, toegezonden , quam hem den eenentwintighften , on- hm.
trent drie rhylen van Goereê met 's Landts vloot ten anker leggende

,

J5

r banden. Hy maakte dees ordre den Hooftofficieren bekent, cn
°ndt gereedt om die naa te koomen , als 'er ten zeiven daage een
reeflèlykeftorm "it den Zuidtwefttenweften opftak , die zoo zwaar ^Zwaare

as
> dat de Ruiter alle menfchen die in zulk een weêr op zee waaren

^

en hooghften beklaaghdc. Dit onweer duurde meer dan drie daagen x+jui.

J1 urie nachten , met korte vlaagen van wat mindering van windt. De

aiï
ter hadt drie kabels voor hoofde

-
EeniSe fcheePen fp°eIden vanhun

,

™*

kaK Ï

S gr°0t
gCVaar : andere leedetl Sr00te fchaadC 3211 an

j
kerS Cn

abels, inzonderheit de branders, die 't zwaar weder niet konden uit- fchaadigl*

aan. Eenige werden zeer lek, haar brandttuig werdt nat, en de loop-

^
aten raakten vol water : zoo dat 'er vyf naar de Maas werden opge-
lden, andere moeiten buiten ordre opduwen. 'T fchip Middelburgh

-^jL Tttt z was



y0o HET LEVEN VAN DEN
16ji. was de fteven uitgeweeken, (die by dc kluizen dwars afwas) en werdt

En echter naar Zeelandt gezonden. Doch al dat harde weder, hoewei met groor

i

d

andc

a

nur gcvaar vcrmcnght , was den vaderlande zeer nut: zoo dat dcgoddelyK

is. beftiering en voorzorgh tot 's Landts befte daar ontrent werdt belpeurt

.

dewyl die ftormwinden niet alleen aan de Engelfche en Franfche vloo-

ten verhinderden eenige landing te beftaan , of iet anders t'ondcrnee-

men , maar hun ook merkelyke afbreuk toebraghten , daar men na e -

B«icht handt naarder befcheit van kreegh. De L. Admiraal de Ruiger ^eeg

vvïnddyke ^ier tydt bericht , door een der galjooten , op kundtfehap uitgezon »

vlooten. dat de vyanden noch Noordtweft van Kykcluin ten anker laagen. y

ontfing een brief van den Commiflaris Knyf van de Helder ,
den een-

entwintighften gefchreeven, meldende dat de vyandt noch daagely*s

hen werdt gezien: dat ze daar drie compagnien ruiters en joooman

voet by een hadden, en langs ftrandt eenige befchanilingenopvvierpen,

om 't landen te beletten. De Schipper van het twaede galjo0t '
. £

kundtfehap uitgezonden , diende hem aan , dat hy den drieënt
^.

lfl

?^t

ften zeven Engelfche fcheepen dwars van 't Wefteinde van 't Vhe n

ten anker zien leggen, en een ander galjoot hadt gefprooken ,
dat

1

rcjt

zeiven dagh door 'svyandts vloot was gezeilt, ten getaale van hond

en tien zeilen , leggende alle ten anker. Ook zaagen de buftenwa
^

ten van 's Landts vloot , terwyl ze voor de Maas lag , nu en dan e

ge Engelfche kitfen af en aan zeilen: buiten twyfTelinsgelyksop*" r

fc
5
w

- fchap uitgezonden, om de Nederlandtfche vloot te befpieden. Pen^
entwintighften raakte 's Landts vloot weer onder zeil , om zich ,

v° £ *

f

het befluit van hunne Hoog. Moog. , den negentienden genoomen

,

voor de Wielingen op Schooneveldt te vervoegen. De Heer ^e^"
en

hadt met een brief, den tweeëntwintighften gefchreeven ,
den He

seïoone-'
Staaten hekent gemaakt , dat hy hunne ordre van den negentienden^

velt?°

ne
nakoomen, zoo haaft het onftuimig weder eenighzins zou zyn^ qz.

Op dit fchryven viel wederom een zeer ernftige beraadtflaaging t&
^

a3^'- neraaliteit, en werdt eindelyk verftaan en goedtgevonden , dat

dteaande"
^en L ' Admiraal dc Ruitcr zou fchryven

, dat hy hunne Hoog- ^ |
Rui"V- zou bekent maaken , naa dat hy 't gevoelen van den Scneepskrygsr*r,

«en Seat
20" liebben &choon »

waar
'
m °t w** plaatze hy vermei *a

,

zyoadv^s 's Landts vloot beft zou konnen worden geplaatft , om aan deene&
-Tc laat^

^et gevec^ met "e vyandtlyke vloote , zoo veel moogelyk , te ^er7^ujnl

dïrmèndc ende m aan d'andre zyde de landing , en d*aanjlaagen en ^j^e
hoo

tbe" ^°°r ê vyanden op eenige voornaame hier verwacht ^r
^er£lc

poftwren. fiheepen moghten ondernoomen worden, voor te koomen. Voort* ,

g
En beveelt hem bevoolen, dat hy zich midlerwyle met devleot zou ontho^e1\^en

ImiyTte tlaats daar dle tegenwoordig was leggende , gebruikende in afo

"

v001Z
tiZÏ]s

biyven daar foldaat- en zeemanfehap. Met eenen werden de Heeren ?eti

aan
hywas. Hop . van Mauregnault

, Kan en Hoorenken gecommitteert ,
°"\

ieC

den HeerePrinflè van Oranje de Ruiters brief, en de bedenking^ feits
employ van 's Landts vloot vallende, aan te dienen, en zyn Jolles
hooghwyze bedenkingen en raadt daar op in te neemen ,

ctt V
v0firzit-

verflagh te doen. Dit befluit, door den Heer Floris Kant, toert

Jjcer ó*
Men ver- tende, en den Griffier Gafpar Fagel onderteekent , werdt den *L (i0

*

Hooghels Ruiter met een brief ten zeiven daage toegezonden. De Heet r
^tf

JreThcT
naris Hop ' nevenS c

*'anc*re hunne Hoog. Moog. Gedeputeerden»^ q0
pofteetcn zyn Hoogheit den Heere Prinfïè van Oranje te woorde ge^

o0t
^u^orcti

lïootl *yn Hoogheits raadt ontrent het plaatzen v«n 's Landts vloot& cn

De Ruiter

gaat met de
•vloot weêr
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en in re neemen

, ontfingen tot antwoordt , dat zynHoogheit de provi- 167%.
Jionele ordre \ , daar ontrent by hunne Hoog. Moog. geflelt , zich wel liet + ordrety

gevallen, edoch dat hy , die zaak nietgrondig verftaande , hetadvysvan^lZn.
«en Heer L. Admiraal de Ruiter, 'twelk by hunne Hoog. Moog. dien 2> Hoo2-

aangaande was vereifcht , zoude afwachten , om, 't zelve gezienzyn-^f^tl'
als dan zyne bedenkingen ontrent het empky \ en *t pofteeren van^ Geh^-

s Landts vloote naarder te uiten. De L. Admiraal de Ruiter was den
^sentwintighften met de vloot in 't gezicht van Blankenburgh, dat toen *6Tat.

drie mylen Zuidtzuidtooft van haar lagh, niet vervanSchooneveldtge-^^"
Zoomen

, toen hy den brief der Heeren Staaten Generaal , en hun befluit , dc vloot on-

°pden drieëntwintighften genoomen ,
ontfing. Hy beriep de Krygsraadt

ne"eiJ
hoo:

aan zyn boordt , en befloot , met hun goedtvinden , op Schooneveldt te bly-
c

'*

Ver
* tot nader ordre. Ten zeiven daage werdtook beraamt en vaftgeftelt,

J

vaE advys de L. Admiraal de Ruiter ter zaake van het pofteeren van
s Landts vloot hunne Hoog. Moog. zou toezenden, 'twelk hier op uit-

ham. Dat de Krygsraadt , op dat 8uk aandachtelyk gelet en ernftelyk be- Zyn cn des

raadt(laaght hebbende , eenpaarighlyk van oordeel en gevoelen was , dat f
Ze zich op geen plaats met \r Landts vloot wijlen te pofteeren, daarzy \ pofteeren

hunne Hoog. Moog. zouden konnen verzeekeren dat te weegh zou kon- ™"
Df^

nen werden gebraght 'tgeen hunne Hoog. Moog. by de voorfchreeve en de Heeren

'voorige refolutien hadden believen te beveelen; aangezien dat een lan- *a

n

a£"*°

ding
, qfte het aantaften en veroveren van eenïge voornaame fcheepen , hcirgczoi*

door de vyanden zoude konnen werden ondernoomen en uitgevoert , eer deo.

en bevoorens dat men met 'sLandts vloot, die de Krygsraadt geheelyk
x61ul'

acht tegens de maght der vyanden ,
menfehelyker wyze , niet tè konnen

beftaan , daar by zoude konnen koomen : ende dat derhalven
J

s Landts
i vloote op geen bequaamerplaatze , om , tot de meefte reputatie \ , een ge- 1 eer. •fit»

vecht met de vyanden te vermyden , en wiften te pofteeren , dan op
htbalm* %

Schooneveldt ,
gelyk ze dat op den vyfden der kopende maandt hadden

gerefolveert , en hunne Hóóg. Moog. bekent gemaakt 5 by welk gevoelen
°ok de Heren hunne Hoog. Moog. Gedeputeerden , d.ie laaft in de vloot
ivanren

, den elfden zyn gebleeven
,
gelyk ook de Krygsraadt daar noch

b blééf Verklaarende niet te min ten allen tyden , met behoorlyke eer-
biedenis

,
wel genegen te zyn zoo naa aan den vyandt te gaan , als

hunne Hoog. Moog. zouden believen te beveelen , wiens refolutie en toe-
flemming , oft anderzins nader ordre , zy hier op met verlangen in *tge-
moet zouden zien , en zich daarna flip reguleren. Dit goedtvinden
tyerdt den Heeren Staaten Generaal , den Heeren Spaten van Hollandt

,

5& zyn Hoogheit , zonder uitftel toegezonden . Des anderendaaghs quam
^Landts vloot, Weftkappel drie en een half myl Ooft van haar af, op
Schooneveldt ten anker. Hier liet de L. Admiraal de Ruiter zynfehip

,

*j
at *eer vuil was , krengen : want men hadt in een maandt geen we-

,
Cr noch gelegentheit gehadt om te konnen fchoonmaaken. Hy ontfing gericht

*j
en

achtentwintighften tyding van de Helder , den vierentwintighften vyanddykc

den Commiffaris Knyfgefchreeven , meldende dat een Galjootfchip- vloot.

j

e
*» koomendc uit 'er zee, voor Schimmelkoog in de dertigh vyandt-

fcheepen ten anker hadt gezien , leggende , zoo voor der Schelling

£ * Vlie , tot aan't Weftèinde toe, wydt enzydt van den anderen ver-

bidt, hebbende meeft alle haar boots achter aan leggen :
maar dat ne-

Vlielandt een trop van veertien of vyftien fcheepen by een lagh.

verhaalde Knyf, dat een van de Branders , in Texel ter reede leggen-
Qe

> een groote Engelfche boot hadt gevifcht , en dat twee andere op Texel

Tttt 3 waa-
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1671 waaren geftrandt, zoo dat men vertrouwde dat de vyandtlyke vlooten,

'door 'tlaatfte hardt weder
,
vry wat fchaade zouden hebben g

cleede
,

n

e
Rcfolutic De Heeren Staaten van Hollandc , het goedtvinden van den ^ere

suawnTn Rui^r en den Scheepskrygsraadt , boven gemelt, ontfangen hcbb™a*'

Hollandc beflooten , dat men 't goedtvinden en de aanmerkingen van zyn tio g-

?gïde
heit daar op ten fpocdighfte zou verzoeken , en , dien onverniindert ,

ae

viootc. Gecommitteerden uit de Kollegien ter Admiraaliteit in den Haage^17 ' bieden
, om. met de zelve t'overleggen en overwegen , waar men de v^^

ten meeften dienft van 't Landt zou plaatzen, en of de zelve in

bekommerlyke gefteltenis vantyden en zaaken niet, zoo veelo°e j
'

. verfterkt , en in ftaat zou konnen gebraght worden , en behoor e g

braght te worden, om den vyandt, des noodt zynde, het no0
\\

te

QrooC
nen bieden : des dat midlerwyle de zaake van wegen hunne Ed.

^

Moog. daar heenen zou worden beftiert , ten einde den L. Adml
zicn

de Ruiter by hunne Hoog. Moog. moght aangefchreeven worden
, ^

voor eerft ten fpoedighfte wederom te begeeven , en te blyven on

den voor ofte ontrent het Goereêfche gat, of de Maaze, toto*
^

van hunne Hoog. Moog. Ten zeiven daage werdt ter vergadering^
hunne Ed. Groot Moog. geleezen zeekre brief van de Heeren van

lewyn en Boreel , extraordinaris Gedeputeerde , en ordinaris ^m
tvvee

.

deur van deezen Staat aan den Koning van Grootbritanje ,
den

£ ^

Waar- entwintighften tot Hamptoncourt , aan den Griffier Fagel , g ,i

r

lj
S ae-

fchouwing houdende onder anderen verzoek , ten einde van daar zouden t 1

Un&F' roepen worden , en voorts , dat twintig fcheepen van oorloge v
^^e

vyandtlyke vloote waareri afgefcheiden , om op de verwacht wor
^

Ooftindifche retourfcheepen te kruinen. Dit gaf bekommerlyke g
e ^

ten , en werdt goedtgevonden , dat affchriften van dien brief aa ^
Hoogheit , aan de Bewinthebberen der Ooftindifche Maatfchappy ^
kamere van Amfterdam, en aan den L. Admiraal de Ruiter, tot ti

narichting , zouden worden gezonden. De Heer Penfionaris
en

Hop , nevens iemanr van de Heeren Gedeputeerden van Rotter^ ,

r

Hoorn j werden gelaft om 't beflootene der Heeren Staaten van
'

Beraadt- aangaande 's Landts vloot , ter Generaaliteit uit te werken. ^ V

Sr"?!?" toonden >s anderendaaghs ter vergadering van hunne Hoog.
A

tcitover met verfcheide redenen , dat men de vloot weer ontrent Goeree rn

2c

V

nv
r

Jn

at
* laaten tornen. Die van Hollandt en Vrieflandt ftemden dit toe. N ^

•s Landts die van Zeelandt, en Stadt Groeningen en d'Ommelandeft ,
yC

\ %dcn
V

i8°U
^at de vloot in 't Schooneveldt zou blyven, tot dat men 't

g

oC^Qvet*

van zyn Hoogheit zou hebben verdaan. Die van Uitrecht
en

zcejig

yflèl waaren niet tegenwoordig , en die van Gelderlandt z
°J n£jelyk

dat ze dit gefchil met hunne ftem niet wilden beflechten- , ^uiter

werdt het volgende befluit genoomen , en den L. Admiraal
de

toegezonden.

tfeetcn

Extraft uit het regifter der refolutien van de Hoog. ^o0g'

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Jovisdenzüjulyrtyz. >s namiddaghs ten 3 uuren- ^
d« Sen Ontfangen een mijfive van den Luitenant Admiraal de

suatenGc.
n
fchreeven in *s Landts fchip de zeven Provinciën , ten anker ^ ^

oeraal- in Schooneveldt , JVeftkaffel Ooft ontrent vyf mylen daar af >
}jaar

deezes, houdende advertentie , ende onder anderen ,
ingevolge ^ jeH

Hoog. Moog. refolutie van den 23 daar te vooren , het advys
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voornoemden L. Admiraal de Ruiter ende den Krygsraadt , waar ende \6ji.
op wat plaatze *s Landts vloote beft zoude konnen werden gepofteert ,

omme te doen ende waar te neemen 'tgunt in de voorfchreeve refolutie

van den 23 deezes ftaat geexprejfeert \ , en dat hy midlerwyle met defuitger

voorfchreeve vloote was gekoomen in Schoonevelt voornoemt. Waar of
druk*'

gedelibereert zynde , isgoetgevonden ende verftaan , dat de voorfchreeve
mijjive gezonden zal worden aan den Heere Trince van Oranje , om
haar Hoog. Moog. ten Jpoedighfte te laaten toekoomen zyn Hoogheits.

hooghwyze confideratien ende advys op het fofteeren ende emplqy van
>s Landts vloote voornoemt; ende dat , dien overmindert , aan den ge-

melden Luitenant Admiraal de Ruiter zullen werden toegezonden de

"dvyzenjongfl uit Engelandt ende Brabandt ingekoomen , tot zyne na-

richtinge , en om te overleggen , overweegen ende executeeren , wat hynaar
de kondtfchappen , die hem van de vyandtlyke vlooten zouden moogen wer-
den toegebraght , tot bereikinge van haar Hoog. Moog. falutair\ oogh- 1 Heil.

merk
, ende het beletten van alle defteinen van vyandtlyke landinge ,

ende entreprifes op eenige conjiderable fcheepen van den Staat ,
naar

Mdaat- en zeemanfchap zal oordeelen te behooren , zonder hem aan
eenigeplaatzen te attacheren of te binden.

M. M E R E N S. Vt.

^Accordeert met het voorfchreeve regifter.

GASP. FAGEL.

Dc brieven uit Engelandt en Brabandt , in deeze refolutie gemeldt

,

dunkt my niet ondienftig deezen werke in te laiïen, als naaktelyk too-

nende de waare gefteltenifTe der zaaken in deeze tyden. Zy luiden dan

,

gelyk de volgende affchriften te kennen geeven.

Myn Heer

,

Tzedert ons arrivement 1

in dit Ryk zyn wy in zoodanigen ftaat ge-^™
y

**

houden
, dat niet alleen ons benoomen is geweeft de faculteit

1 om HaLwyn*
0

ontrent het fubjecl van onze commijfie iets te konnen verrichten, maar enBored.

boven dien zyn wy mede continuelyk gepriveert 3 gebleeven van alle ge- met™^'
legentheit , omme door ommegank ende communicatie van luiden , dezaa- iMaght.

ken van de werelt verftaande , de intentie van dit Hof ontrent deje. i*^^
genwoordige toeftant van zaaken te penetreren 4

. Men heeft , omme ons ^Doorgron*

toef meerder fucces daar van te ontzetten , aan d'eenezyde publicqge-
den-

maakt de communicatie van zyne Majefteits ongenoegen ,
tegens die

geene welke moghten onderneemen eenige gemeinfehap met ons te houden ,

eijde
, toteene ernftige demonftratie * van dien, al voor eenige daagenin

5 2?/^.

den Tour gezet een perfoonvan conditie , daarvan gefiifpecleert
6
,
doch 6DM,

ten inzien van ons daar in onfchuldigh , ende aan dy

andere zyde ons ^7/1.
t0e

gevoeght een Officier, om een ieder, die buitenfpeciale permiffie
7 ons 7Bj^

*0uden toornen zien, te detourneren en af tewyzen, behalvennochan- ™<°*(*~

er
eperfoonen , naar wybericht werden , gepofteert , om op ons geftadigh

Vetfen. Wy hebben (raifonneerende* over de oorzaak van de voor-

johreeve extraordinarifte 9
, ende ontrent public'que M'mifters ongehoor- laatende

f men) fzeden en van de tydt onzer aankomfte geoordeelt dat

zelve ffroot uit een onveranderlyk voomeemen van dit Hof , om^
QOn

*>

*

"rankryk tenuitterfte te mesnaveren 10
, ende ten opzichte dat hetzelve ior«-

niet doenelyk en was , als tegens de miverfele inclinatie van alle menfchenJthoonen '

al-
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1672. alhier ,
(zoowel van die geene welke attachement

1 aan het Hof hebben

verbm- a/s anderen) zoo heeft men oittwyfelyk een tweede ooghmerk m ™s

'Tvertfteeloignement
2 van Londen gehadt , te weeten, ommete prevenieren aa

^

Scheiden, de natie van de toeqeventheit en fineere intentie van den Staat niet na-
jcoeiae». ae nuuc 'uun ae ivegeveniven enjiraere imetnic -uun —

- ,

k^ame»!' der geinformeert worde , en daar door de voorfchreeve confdia
4 en

^Bera- engagementen 5 met Vrankryk ,
mitsgaders de autheurs van de ze »

d
'"hüatin- meerder gedecrieert 6

, trachtende ondertujfchen mede door ons ™r
y^

gen. alhier de gemeinte te imbueren 7 met eene opinie , dat de lionm .

gej
e

eit

mn
gerefolveert ü met den Staat te tratteeren , doch dat de ^oorlQ

en
7 in te nee- uan de handelinge hapert aan de zyde van haar Hoog. Moog. gety '

8

men.

8 Ver\ve.
dan de Extraordinarvs Ambaffadeurs naar Vrankryk met die cou e

tracht te verbloemen , dat zyne Majefieit de zelve heeft afgezon

sover- uit eene exuberante 9 genegentheit tot de vreede , en om dat wy va
\,f.

Vl

\tvot
e

' hoorlykepouvoirs
1 0 gedeftmeert

1

1

zyn , om de zelve alhier met Z>yne '

maghte'n. jefteit te konnen aangaan, daar nochtans in der daat met degemene

\
l

e

°nvoor
baffade niet anders beooght werdt als eene nadere confirmatie

~teU
'

'tgeene , tot mine van den Staat , met Vrankryk voor deezengehand
'

iz Befpnk, of wel om in een verder concert
12

te treeden over zaaken die de
i?

'£7ng
rhaa

' wachte progreffen van de zelve jegenwoördigh eerft
occafionner^

1
3
reroor- 'T is nu ontrent veertien daagen geleeden datwy uit het vaderlandg3 veroor- 1 vs nu ontrent veertien aaagen geteeden datwy uu vei, -uuact— -

zaaken. fydinge van den toeftandt van zaaken aldaar hebben vernoornen > j?^
cialyk mede niet of met de gemelde Extraordinarii dmbaffadeW"* n

hlïtkiïn"' £>
e aanvangh van negotïatie

' 4 gemaakt ü : en al hoewel wy "eS
yy.an e,ng . wei ye^r̂ en jaf jjaar jj00g fyoog. particulierder kennijfe konnen ^

fihjZykhe- ben van de apparentien 15 tot travaaten met deezen Konmk a
t

eigentlyk bewuft is , echter , oordeelende dat degemelde HeerenAm #

elmhïu'
deurs voor haar vertrek naar *t Franfche leger zeer gereferve ^

'dendeT' zullen hebben gewetft , ende dat de zelve moogelyk van daar ttoc
^

weder zyngekeert , zoomoeten wy u Ed. zeggen , dat ,
alsmerizy •

ilftfe'il"' deel wil interponeeren 17 ontrent de voorfchreeve zaake op de dl>gé'

^
iZMeeli'». ne opinie 18 enfentimenten 19 alhier, mitsgaders naar het bericht '*

:*e
S
7?Gevoe- ontfangen van de difpojitie

zo van het Hof, men te vergeefs
ee
ftfen

len.

ev°e

veranderingen van confdia
21

by deezen Konink te gemoet zi^- ^ i,

tenf^
el

' Heer Ambaffadeur van Spanje, die zeer geperfüadeert 21 wa&>
ât
us

ii 'voor- Konink van Engelandt tot anderemefures zoude refolveren ,
n1i * »

™™vafie-
van geheele contrarie gedachten , oordeelende mede met alle de ^eLS

7

lykyertrou- dat het alhier onbeweeghlyk leidt, niet te fepareren 23 van Vra*

de
-

, . ende dat de verbinteni(Ten met de zelve van tydt tot tydt meerde
23 Schei- n . f . , ^ s

den. veftight werden.
tienHeer

Ons aangaande
, gelyk wy aan de eerfte opinie van dengetfeW n£e

Ambaffadeur eenigermaaten hebben moeten twyffelen ,
confl

f
e)

dat
%+Beian- dat een Minifter van een Trins , wiens intereften

24 vereift^
6

'dege-

**? de Staat ,
door wanhoope van met Engelandtte trafleeren , ^f^perft^'

i<>Bew- difponeert
25 tot handelinge met Vrankryk , buiten mam er e

'

*,y door

fa, ter contrarie geen andere taal konde fpreeken , zoo k°nnef*aeiHeer
dezelve redenen billyk aan het nader fentiment van denge0e

eert,

Ambaffadeur niet dubiteren; ook werden wy te meerder gecon] 0eett

dewyle alle de progreffen van de Franfche wafenen met een 0 h^gn

i6Toe- genoegen en applaudiffement 25
van den Koning van Engeld*at

eS ge-

Jtm*. opgenoomen , en niet anders als voor eigen vittorien en adv**JLeepe»

reputeert. Wy hadden wel gehoopt dat men alhier eenmaal ƒ^ de

zoude hebben , dat alleen de jegenwoordige conftitutie van Z>^^it-
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Vriendtflhap van Engelandt aan Vrankryk necejfair
1 maakt , en dat i67 z.

dienvolgende Vrankryk daar door geobligeert
1 werdt deezen Konink *

af°e
d
J'

conténtement te geeven
, doch dat , de zelve conjunclure gepaffeert zyn-^?rZoa-

de
,
ende Vrankryk door de voorgenoomen conqueften zyn oog/merk bereikt

den '

hebbende, wel haaft die menagementen zullen verdwynen , en Enge-
landt te laat befpeuren dat het niet als artificien 3 zyn met dewelke ^weken.

men haar tegens hunne indifputable 4 interefien heeft doen arbeiden , en A Ze^e-

dat de zelve van alle haare geimagineerde %
. avantagie niet anders zul- 5Heheel~

len overhouden als een redoutable 6 vyandt , die haar wel lichtelyk van ^V,^
haare geimagineerde partage door gewelt van wapenen zal ontzetten, bks*.

±)och wy befpeuren dat de aviditeit 7 tot de geimagineerde conqueften j£nt*
m

vjin Hollandt en Zeelandt zoo krachtigh
, ofte de fecrete s

rejforten 9
, ï

dieVrankryk hier doet gaan , van zulken efjicacie
10 zyn, dat de gemoe- bke.

deren van die geene welke de affaires in handen hebben voor zooda- rje
»ï*'je

~

n%e refiexien 1

1

feenemaal gejlooten zyn : zoo dat , naar onzegeringe opi- > o Kracht.

n*e, voor den Staat niet anders refteert , als'dat men refolveert deove- i^»g^f%
mer'

rtge Trovincien met de uitterfteftandtvaftigheit te defenderen , en daar .

door deeze campagne , zonder verder verlies , te winnen, afwachtende
wat veranderïnge de interventie 11 van tydt zal konnengeeven: immers iz Turfde»,

konnen wy niet te gemoet zien , dat met negotiatie alhier ietwes geobti-wntn£*

neert ' 3 zal konnen werden , oordeelende mede dat de Heeren Extraor- yjo^ff-

dinaris Ambajfadettrs , uit het Franfche leger wederkeerende , de hande-
aatt%

Unge met den Staat of in 'tgeheel' zullen declineren
1
* , al was het maar nMyd™.

onderpretext van alvoorens aan den Konink van Engelandt rapport

te moeten doen, of in allen gevalle dezelve handeUnge in longeur trek-

ken ,s
, om immiddels occafïe te hebben van op de ^Provinciën van Hol- lf

>
z»fen

landt en Zeelandt een ejfort
16

te konnen doen. Wy hebben al tzedert "leróra.

onze aankomfte in dit Rykaan haar Hoog. Moog. gefchreeven , dat wy,
onder der zeiverpermijfie 17

, affcheit zouden neemen , by aldien zichgeen } 7 Teefo*

ouverture 18
tot negotiatie vertoonde

, doch, tenrefpeüevandetujfchen-
tm

x

g
%0ism^

gekoomen Ambajfade naar Vrankryk , aan den Heer van Tfykveltgere- ge-

commandeert gelaten , 't zelve aan haar Hoog. Moog. nader in bedenken
te geeven, tzedert hebbenwy aan u Ed.by onzemijjive van den 17 dee-
*es

, V zelve fubjecl nader aangeroert , en daar nevens gemoveert 19
, of *9 BJge2

**et in allen gevalle geraaden was efclairciffement
20 van des Koninks tt^.

^an Engelandts intentie, endimijfie te verzoeken: en overmits
, onzesrmg.

bedunkens , daar aangelegen ü , dat de ingezetenen van het Landt niet
langer door een ydele hoope werden gevoedt , ende daar door tegens de Re-
genten geanimeert , in een tydt dat de eenigheit ende goede wille van de
Zelve zoo noodtwendigh gerequireert ""werdt, en het ten dien inzichte n^r-
geraadeu fchynt te weezen degedetermineerde 11

intentie van Engelandt
e

'{f

f

^te
doorzien

, zoo verzoeken wy dat haar Hoog. Moog. op onze revoca- ooghmeri^

*?
13

gelieven te difponeren , ofte immers refolutie te neemen, ofwy ^Heme^

behooren finfifteren alhier op onze dimiffie ; dochby zoo verre haar
vmg%

f% Moog. moghtengoetvinden ons alhier noch te laten blyven ,
afwach-

j*de de wederkomfte van de meergemelte Extraordinarii Ambajfa-

^
Urs

, zoo zouden wy verzoeken van andere credentialen
1
* gedient te

n
?°gen wezen, dewyle dat die geene waar mede wy vertrokken zyn

*j
t op ons beiden alleen , maar conjtmelim ** op de Heeren van T>yk- *5

g*t en van Gemmenichgedepefcheert 16 zynde , wy apprehenderen l
? dat

me
z

"

6'^
4en*

lve Z°U^e konnen werden gebruikt omme ons langer op te hou- v«*rd%ht.

XII. Boek. Vvvr P.S. Ve™"*"
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167 1. P. S. De Heer Secretaris Coventry laat verzoeken ,

dat zoo ras

trryereü- pafpoort f voor zyn Ed. fchip en goederen by haar Hoog. Moog ^ Jf
e'

zen gedepefcheert , de zelve aan haar Hoog. Moog. Mtnifter ,
tot

penhagen refiderende , magh worden gezonden, om die te behan tg

aan Johan Taul, deeze Majefteits Rejident aldaar ,
welke oo^

den zeiven Heer Coventry is verfprooken, om daar naarte™r
r
n
^d0&r

i uitdruk en alzoo het voorfchreeve verzoek exprejfe [ gedaan is , Ju 5

w V Ed. direóïie te laaten gefcbieden , zoo hebben wy dien Heer *m5™
dg

wel derven weigeren , niet twyffelende ofVEd. zal dies aangaan

noodige ordres doenflellen. Waar mede ,

Myn Heer , &c.

Hamptoncourt , den Geteekent
zx luly 1671.

t> I? F L
J. van HALEWYN. JOH. B 0 R ^

^

Myn Heer,

Briefvan
* De Heer van Beuningen , deeze morgen , ontrent tien uuren ,

tot

£!£5.-., werpen aangelandt zynde , hebben wy beide aanflondts den

genen van „ Grave van Monterey begroet, ende aan zyn Excellentie een * y

twT' Rapport gedaan van alle het geen van den beginne aan in de 0 ^
„ handclingc met den Heer Hartogh van Bukkingam en den n

^
^lington is voorgevallen , ende hebben daar tegens wederom va

A-
c^n

Excellentie confidente communicatie ontfangen van 'tgeen
^^ceZC

„hem ende de voorzeide Heeren, geduurende haar aanweezerji» ^.j

„Stade, is gepaflèert , daar inne beftaande , dat zy tot verfen*10 ^
„zen in difcourflèn , niet alleen met welgedachte zyne Excellentie,^
„ook met andere , die zy gelooven mochten van eenigh credit on ^

\Gedron- „hem te zyn, hebben voorgeflaagen ende geurgeert j ,
dat hy^g ^

gen
' „hoorde meefter te maakenvan de plaatzen van haar Hoog. M00%'

'de welke troupen van hier, totverfterkinge van garnifoen zyng£

iR.de».
sj den t

ende dat hy fubjca $ hadt om te apprehenderen , dat & f I

„fchen hem over 'tfecoureren van haar Hoog. Moog. den oorlogn ?,

,[den moogen aandoen. Op'teerfte is gevraaght , of zy laft "
jaC

„om zulks voor te flaan; ende dewylegeantwoortwierdtvannce11
' .

„ hy voor zyn particulier daar op niet anders zeggen konde ,
dan ^

„ Kroon Spanje nooit andere wegen gebruikte als die van trOUNV
rj0og-

„ eer ; ende dat , volgens de zelve , de troupes van hier in haar
jyjo0g.

„ Moog. plaatzen niet langer zouden blyven , als 'thaar Hoog-

„zoude gevallen : maar dat ze die getrouwelyk zouden lie*P
e,
l0 veel

„deren , zoo langh zy in de zelve zouden zyn. Ende voor z

„ den oorlogh met Vrankryk aangingh , dat zyn Excellentie
dl

jiaar

„afwachten, ende, uit apprehenfie voor de zelve , niet zoude ^^cet ,
°f

Hoog. Moog. met meerder fecours te ftyven. Wy twy^^eurs in

„ftaat te maaken zy op 't geen welgedachte Heeren Amba zcn ,

,. haar difcourfTen verder hebben doen influeren , van dat de r
. miar

„in de welke Spaanfch garnifoen is , niet zullen aangetaft werd

',',zoo 'twaar is, kan het dienen om te doen gelooven ,
dat de

.^jeve
r-

„ intentie is ,
haar vi&orien tegens de (leden en plaatzen, die ^0\*

„ eenighde Provinciën aan deeze zyde van de Revieren zyn ,
cfï

te

„gen: ende zal des te meer op der zeiver defenfie voorzien v3/1

„worden. Wy hebben zyn Excellentie voor deeze dcrooni^^v-
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trouwhertighcit bedankt, ende wyders aan de zelve communicatie ge-" 1671.
daan van den laft die de Heer van Beuningen heeft ovcrgebraght,"
om aan de Heeren Engelfche Ambafladeurs , die haar althans hierbe-"
vinden, bekent te maaken de redenen, vvaaromme haar Hoog. Moog."
ondraagelyk ende onaannemelyk vinden de conditiën van vreede , die "

naar by Vrankryk en Engelandt zyn voorgedraagen. Welgedachte"
Heer Grave heeft die laft goedtgevonden ; maar te gelyk voor zyn

"

advys gezeit, teoordeelen, dat het niet dienftigh zoude zyn, de wel- "

gedachte Heeren Ambaiïadeurs
, op de voet van een vreede te gelyk "

jnet Vrankryk en Engelandt aan te gaan, naa 't openen van zoo exor-"
oitante

f conditiën, aan te zoeken; Want voor zoo veel zyn Excel-" tw^
kntie hadt kunnen verneemen

,
begonnen zy bekommeringe te vat-"

rige'

ten over 'tlaatfte engagement met Vrankryk, ende irrefolute gedach-

"

ten te voeden over 'tgeen 't zelve zoude moogen voortbrengen. De' 4

Heer van Beuningen heeft daar op gerepliceert , dat hy noch laft noch k '

addres hadt tot eenige negotiatie , ende dat alle het geen hy hadde te "

heggen aan welgedachte Heeren Ambafladeurs niet diende als om haar"

Hoog. Moog. in 't gelyk te ftellen , ontrent het afllaan van de voor-"

fchreeve conditiën, ende om aan de Engelfchen defaute
J.
van 'tgeen" j.Zk»mi*

zy gedaan hadden met Vrankryk te doen apprehenderen. Naa ons"^*

Wederkeeren van den Heer Grave van Monterey, is by geval gebeurt"

dat de Heer Arlington zigh met een karofTe voor ons logement be«"

Vondt , zoo dat by die occafie , onze vifire vaftgeftek zynde korts

"

naa den eeten , mits wy te gelyk de maaltydt deden met zyn Ed.

"

de Heer van Beuningen zigh ten huize van haare Excellentien heeft"

Vervoeght, endeHeeren Buckingam, Arlington ende Hallifax aldaar"

te zaamen vindende, aan de zelve heeft gezeit, dat haar Hoog. Moog."
door den Heere PrinlTe van Oranje ontfangen hebbende de conditiën"

van vreede, die by den Heer Silvius waaren overgebraght , ende daar"

over gedelibereert hebbende , naa voorgaande advys van zyn Hoog-

"

heit, ende van deMinifters van haar Geallieerden ende vrienden , met"
de welke de zaake was gecommuniceert , met eenparigh goedtvinden"
hadden verftaan , die conditiën zoo hart

, ondraagelyk ende onaanne-

"

ttielyk te zyn , dat zy nooit haar zouden laten difponeren om de zei-

"

Ve aan te gaan , ende my gelaft hadden de redenen van dceze haare"
fefolutien aan haare Excellentien bekent te maaken, tot welken einde'*

2y verzocht zyn te confidereren , dat ,
dewyle het eenigfte motif om "

*oo fchadelyke ende fchandelyke vreede te accepteren , geen ander'*

kofte zyn als een vafte perfuafie
, die men haar Hoog. Moog. wilde"

&eeven , van dat zy door geen ander middel als door 't accepteren '*

Van de zelve konde eviteren een volkoomen overheeringe van haare "

^epublyke, door de geene die met zoo ongemeen fucces een gedeelte"

^n de zdve in een korten tydt hadden 't ondergebraght , haar Hoog."

jr0og. in alle geval moeften geperfuadeert zyn , dat die vreede draagely-

"

ker Waar, als overheert te weezen ; maar dat daar tegens metgroote'*

^en konde gezeit werden, dat het veel draagelyker zoude zyn voor'*

?? Landen ende Ingezetenen , die by de voorfchreeve vreede aan haar"

£°og. Moog. onderhoorigh quaamen te blyven, onder een maentigh"

f°nink te koomen , ende te genieten de protectie ende de voorzorge «

y de zelve, als dat zy, onder de naam van een travaat tc maaken"

^
ver de commercie ende navigatie, en over de Indies, naa dappetyt"

Vai
* twee naabuurige Koningen , die tot haar deftruftie confpireren * ,

" • Zum**
' v v v v 2 haar

"

}SCinn6n%
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1672,. „haar zeiven van flimmer conditie maakende als alle haare naagebuu-

„ren, in de gronden, waar op haar welvaaren is gebouwt , zouden koo-

„ men te verquynen , ende haar landen en fteden zien verlaaten door

„ alle die geene die haar met koophandel bemoeijen , ende de zelve

t*w^.„ elders meer avantagieufclyk f endc geruftelyk als onder haar gebiedt

„zouden kunnen dryven. Dat daar by gevoeght zynde , dat zy zouden

„moeten betaalen dertigh millioenen guldens, ende dies rniflèhien meer

\cereedt. „ als al het contant \ geldt dat in haar landt moght werden gevon-

„den, ende dat op zoo fmadelyke maniere, naauwelyks eenige condi-

tie droeviger ende arger in te beelden was, als van luyden die op

^wg^°
e
' „deeze manier, naade zwaare fchaaden ende devaftatie % ,

door den oor-

*Verm- „logh haar gecaufeert*, de geene die haar op zoo vreemde maniere mis-

x,M t̂
' „handelt hebben met alle het geen haar overigh is zouden ver-ryken,

„om in armoede te zitten onder de geweldige handt van de geene die

„haar naa haar welgevallen verder zouden kunnen onderdrukken, vvan-

„neer 'thaar geliefde. Dat buiten deeze 'twee voorwaarden een ieder

}?
rM Jiditelyk konde befefFen , hoe pernicieux f ende gevaarlyk het voor

4-Beroove». „ haar Hoog. Moog. zoude zyn, haar zoo verre te laaten priverenj van

t7mg " de difPofitie over de exercitie van religie , dat zy , op de ftipulatie \
van

„ een maghtigh nabuurigh Koning, by een tra&aat van vreede haarzou-

„ den laten afdringen de vrye publique exercitie van de Eaapsgezin-

„den, om altydt levendigh te hebben een partye in den Staat, die, door

*fl?unt

r' " de voorzeide Koning geappuyeert * zynde , ende door den blin^l
v

,

\ vuur en „ van de Geeftelyke zynde gedreeven, haare Republyke in
combuiue 1

**** „zoude ftellen, als het den zeiven Prins geliefde. Dat hier by gevoeg1

„zynde, dat Engelandt zoude bezittende eilanden van Cadzandt,
en

„de ftadt Sluis , Walcheren, Goereê ende Voorn , ende dies alle ö

„ zeehavenen van de Maaze ende de Schelde , wel te bevroeden W#

»

„ dat alle de geene, die door geen andere haar navigatie endecomn^
„ cie dryven , tot difpofitie van Engelandt zouden zyn , ende niem3*1

„zoude denken om in de dieper ingelegen fteden tot het dryV^ v3

„koophandel te verblyven , inmiddels die in de eigen zee^aat^'
vva

.

ar

„ door de koopmanfehappen uitgevoerr moeten werden aan een un>

„ heemfche macht ende difpofitie zoude fubjecl: zyn Dat hier by g
e'

„ voeght werdende
,

dat in handen van Vrankryk zoude moeten
„den overgegeeven de difpofitie over den Ryn en de Maaze, doot'W'
„ftaan van de ftadt Maftricht en de Grave , ende van Schenkefch

anS »

„ ende van de plaatzen op den Ryn , in de welke haar Hoog. *foo&

„ haar garnifoenen hebben gehadt ,• om nu niet te fpreeken van Nuys '

„Keizerswaart, ende 'tgeen de Franfche liftigheit meer de *eur/?'
„van Keulen zoude ontfutfelen, ende dat nevens dit alles , de

Franlcne

„noch meefter zullende zyn van alle haar Hoog. Moog. ft^fVm
„ landen in Brabandt en Vlaanderen , ende door de Betuwe en ae^°™

\rerky. n melerweert een vryeende openpaflage acquirerende 1 over liaarH°J

[

gen e
' „ Moog. rivieren nevens de Spaanfche Nederlanden , die aan een

ÏBiykeiyk.. „ dent { gevaar bleeven gcexponeert *
, niets zoo miferabel *oXX

ü

\

FJL
„als de conditie van haar Hoog. Moog., die men noch daf*g
„wilde doen lansfactie geeven aan de Geallieerden van de Fraff

„in Duitflandt, zonder te zeggen waar inne die zoude beftaan,
t>u ^

*Af r
" dat het niet mo°gelyk was aa« haar Hoog. Moog. de landen ,

LJ
/
eJv' „ Engelandt begeerde , van haar te demembreren f : ende dat om dit

;", niet als al te notoir bleek, dat de voorfchreeve vreede hart ,
onV
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gelyk ende onaannemelyk is. Dat daarenboven geconfidereert moeft " i6jz>
Werden, dat op de voet als de oorlogh aan haar Hoog. Moog. was"
aangedaan, ende getracht wierdt de vreede aan haar Hoog. Moog. te"
overdringen, noch reden noch equiteitf, noch eenigh refpecl:

, waarop" t*^">
de rufte ende vreede uuTchen de natiën van minder tot meerder be-"
itaat, was in achting genoomen, ende alles gebouwt op het meerder"
vermoogen

, ende dat het zelve dies aan de zyde van Vrankryk ende "

Engelandt
, naa 't aangaan van deeze vreede , meer als voor den oorlogh "

zullende verblyven
, geen vertrouwen van de minfte fecuriteit op de "

voorzeide vreede konden werden gefticht. Tot alle het welke eindelyk"
by gevoeght zynde , dat het vervolgh van den oorlogh wel min hoo-

"

peloos zoude moogen zyn , als het mocht fchynen , door dien ver-"
fcheide Prinfïèn haar in haar Hoog. Moog. faveur begonden te roeren,

"

ende dat men vertrouwen moght , dat Engelandt zelve in 't einde in

"

Zyn waare intereflè zoude treeden, is een befluit van dit difcours ge-"

f^aakt, met te zeggen, dat zyn Hoogheit den Heere Priniïè van Oran-"
je met veel reden defidereerde dat haare Excellenties wilden indacji- 44

rïgh zyn 'tgeen zy op haar aankomfte met hem hadden gedifcou-"
teert

, endx; dat , als zy wederom traden in de zelve gronden , die"
*nen doenmaals gezamentlyk hadt geleidt , een goede afkomft van za- 44

^n zoude konnen werden gemaakt. t)e Heer Arlington nam hier u

°p het woordt , ende gezeit hebbende , dat hy niet wel konde begry- "

.pen hoe dat men met de Heer van Beuningen in negotiatie zoude"

kunnen treeden , dewyle hy noch pouvoirj., noch initruelie , noch c< ± Macht.

brieven van addres toonde: ende by den zeiven Heer van Beuningen 44

daar op geantwoordt zynde, dathy in efTècT: niet daar was om eenigh 44

traclaat te adjufteeren, maar niets van alle het geen de Heer Arling-"

ton melde van noode hadt , om te zeggen 't geen hy hadde gededu-

"

ceert, ende om daar ontrent geloof te vinden, dewyle zyhemin on-"
derhandelinge gezien hadden, ende dat hy niet anders deede als met"
feden te bekleeden , 't geen zy in haar Hoog. Moog. refolutie , door den"
Heer Silvius overgebracht

, gevonden hadden. Waar op by haare Excel-

"

Jentien verzocht zynde, dat zy den anderen alleen zouden moogen 4 '

Jpreeken, zyn zy meer als een half uur in converfatie geweeft; ende"
' hebben eindelyk tot antwoordt toegevoeght , datzy, mits 'er geen laft"
Was om te handelen, niets hadden te repliceren: ende zyn daar op,"
flaa eenige indifferente difcourflen

, ter maaltydt gegaan , naa dat de "

Heer Arlington aan den Heer van Beuningen in 't uitgaan hadt ge-'*

Zeit
, zyn Ed. wenfehte, dat hy, Heer van Beuningen , laft hadt"

°n\ te tracleeren , ende dat men zoude hooren wat haar Hoog. Moog. op "

*k conditiën rabbateren $ wilden : daar op is gezeit, dat 'er haaft laft
"

^de Zyn j
als men op redelyke conditiën , ende niet op dusdanige,

wilde tra&eeren , ende dat zyn Excellentie zich daar op wel konde"
3?pliceren

; maar hy zeide, dat Engelandt niets feparatelyk zonder"
Vfankryk konde doen: ende de Heer van Beuningen daar op, dat dit"

^
n ftrik was voor Engelandt zoo wel als voor haar Hoog. Moog.;"

indien men niet konde met Engelandt handelen, zonder dat"
Vfankryk naar zyn appeteit * voldaan zoude zyn , zoo was 'er van 44 *Wti#v&
*een negotiatie voor als noch iets te wachten. De Heer van Beunin- 44

£j

ngen heeft dit naderhandt noch nader met den Heer Germain geex-"

^ceert, ende dewyle hy Heer Germain zeer equitabel f wilde fchy-" itodclft
nen met te zeggen, dat hy de conditiën van Vrankryk ende Enge- 44

Vvvv 3 landt 4 *
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\6-j-l. „landt niet hadt willen overbrengen aan zyn Hoogheit, om dat hy ze

„ zoo onaannemelyk kende , als ze hier voor zyn afgtfchildert ,

noe-

„ mende die van Vrankryk exorbitant ende fpottelyk , ende zeggende

,

„dat Engelandt zich wel met veelminder zoude contentcren, jaa, ïQ0

„hyfcheen te willen doen verftaan , zonder afftandt van fteden oite

„landen zoude te vreede zyn , maar dat men met Vrankryk gely*

„moeft handelen , zoo is aan zyn Ed. gezeit
,
hy wilde aan de Hee-

ren Ambaiïadeurs doen confidereren , dat de Franfchen wel hadden voor-

„ zien dat haar Hoog. Moog. niet konden op zulke conditiën in neg -

„tiatic treden, zonder haar Geallieerde buiten aclie te houden ,

en

„dat zy daaromme op deeze wyze hadden getraclecrt ,
ende'tvervog

„van den oorlogh neceiïair hadden gemaakt , ende zoo hem daar p

t Bondig. „iets folide f geantwoordt wierdt , dat het moghte gewecten werce .

lykj

„ Daarop is niets gevolght, ende vinden wy echter goedt het zelve ue

„ te vcrmaanen , om dat daar op in de inftruclie voor haar Hoog- ^^otuebt. ^j^inifters in Engelandt reflexie [ zoude moogen werden gemaakt» 0

„het jongft getraceerde tuttellen Vrankryk ende Engelandt buiten
-

tng^Jfuh- " tiJ^catie X te doen bJvven , is het doenlyk , tot welken einde vvy

ZffèLg'. „ copie van deeze aan gemelde Minifters zullen overzenden ,
en"e

„ Heere Grave van Monterey by de eerfte gelegentheit zullen aanm

* Dienfien. ^ nen ?
cncje op 't befte inftrueren , om daar toe ook zyne offcien^

\°Tdtn~ „contribueren ; Maar de irreguliere f proceduren van deeze

tvïfdacbt. „maakt alles fufpect.)., inzonderheit, naa dat zy hier wederom de
_

.

- „ ven geroerde inftantie , van haar Hoog. Moog. fteden zich te apP^P
^

„ren, aan welgedachte Grave van Monterey hebben gedaan :
zyn^

„ lentie is van daag naar Bruiïèl vertrokken , werwaarts wy op ro°

„ hem zullen volgen. Wanneer de Heeren Engclfchen vertrekken
^

„len, is onzeeker, hoewel de Heer Arlington'zeide, dat het op

yjg™**- „gen zoude zyn. De Heer Silvius is door de zelve gedepefcheerti n
lgl

' ,,'tFranfche leger, den eigen dagh op de welke hy haar Hoog.

„refolutie heeft overgebraght , ende tzedert hebben meergedach^^
„ gelfche Heeren by nacht ende dagh- zeer bezigh geweeft m<*

vC

„ depefches naar Engelandt. Alvooren deeze te fluiten , dient verm
aan '

„dat de Heer Arlington op zeeker propcoft zeide , daar zouden eerlange

„ wel Engelfclie Troupen in Hollandt zyn , ende dat zoo wel hy a
^

•

„ andere Engelfche Heeren fcheenen te gelooven , dat de Franfchen »

fla

jt

„ 't veroveren van Krevekeur ende Bommel, zullen trachten in# -^erl
„in te dringen, ende dat 'er ook muTchien wel een attacque op dep0

,, zoude moogen gefchieden. ^cr.

T. S. Wy bidden dat van deeze aanftondts communicatie mooge

„den gegeeven aan den Heere Prinflè van Oranje. Waar mccdc '

Myn Heer, &c

Antwerpen, dtn Geteekent

C. van BEUNINGEN. C. van VRYB# k

* 9U Den volgenden dagh ontfing de Heer Griffier Fagel een brief ult^5
vlïroSt

lcm ' van Abraham Kaftelein
. den bekenden Courantier ,

die ge\v° ..

JJ-

RcW iciu

0
uit van alle kanten der werelt met groote koften kundtfehappen

cn ]^
Cokhcftcr. gen te ^oen inkoomen, en toen in ftilte liet wecten, dat zee)KC

efl(0
eti

perfoon , t'Amfterdam woonende , maar op Londen handelende , om
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Colchefterge- 1671.

jonger dan

L. A D MI R A A L DE
zyn byzondere zaaken naar Engclandc gereift , en te Col<

zoomen, van daar met een brief, den 15 deezer , een dagh j.

Je brieven .van Londen geteekent , bekent maakte , dat dertiglfEngel-

se fcheepen van oorlogh voor of in Souwlsbaay waaren gekoomen:
door 't lefte onweer meer befchaadight en reddeloos geworden , dan of
2
y in eenigh zwaar gevecht waaren geweeft : en dees fchryver fcheen
t^meenen, dat de gant'fche Engelfche vloot zou volgen. Aan deëze
tyding was den Staat veel gelegen ; want hoe de vyanden meer waaren
oefchadight en verzwakt , hoe 's Landts vloot meer beftandt was om
jjunne voorneemens tegens te ftaan. De Gedeputeerden der ftadt Am-
verdam kreegen ook eenige kennis van deeze tyding , die zy ter ver-
gadering van Hollandt inbraghten, 'tgeen weer nieuwe beraadtflaagin-
Ren en overleggingen veroorzaakte. By die van Hollandt werdt ver-
baan, dat de L. Admiraal de Ruiter weer naar Goereê behoorde te ver- .

Wen. Daar op vólgde, dat ten zclven daage ter vergadering van de DC RUitcr

tteeren Staaten Generaal werdt beflooten , den Heer de Ruiter 'taffchrft £™d

c
^°°£

"er gemelde tydingen toe te zenden : hem voorts beveelende ,
dat hy sJaatcnb"-

z>tch met 's Landts vloot ten fpoedighften op de hooghte van Goereê en ooienweêr

de Maaze zou begeeven : en van toen af, en voorts vervolgens , door be- "fvoorde
*

quaame vaartuigen, behoorlyke kundtfehap zou doen neemen van de Maaze te

&efteltenijfe der vyandtlyke vlooten, enwyders , naaf de voorfchreevein-™*™^

Zoomende kundtfchappen, met 'j Landts vloote zoodaanig ageeren], als iTe^er^

h naar foldaat- en zeemdnfehap zoude oordeelen te behooren , zonder gMn%

zich aan eenige plaatzen te binden of te houden. Men gaf toen ook
de Heeren van 't Kollegie ter Admiraaliteit rot Amfterdam , ofte hun-
ne Gedeputeerden , laft en maght, om d'oorlogfcheepen , in 't Texel leg- Ordreop

gende, en gefchikt tot 's Landts vloote , naar de kondtfehap die ze van fcn??n
prcf"

tydt tot tyat zouden moogen bekoomen van de geftekeniflè dervyandt- fcheepen in

lyke vlooten , te doen verzeilen naar de gemelde 's Landts vloote , met j£n&.
Ics~

de-meefte verzekertheit , en veiligheit , die moogelyk was. Ook werdt ^ luL

hier van kennis gegeeven aan den L. Admiraal de Ruiter, om de gemel-
de Gedeputeerden van tydt tot tydt te verwittigen van de geftalte det
Vyandtlyke vlooten , en de plaats daar hy zich met 's Landts vloote zou
^oogen vinden. Dit werdt ook aan het Kollegie ter Admiraaliteit van
t Noorderquartier bekent gemaakt , om ten gemelden einde de noodi-
ge ordres te geeven , voor zoo veel Kapircin- Muis , en 'tfchip Zierik-
*ee , onder dat Kollegie behoorende

,
aanging. Dien zeiven dagh quam

Kapitein Abraham BilTchop
, met het fchip Domburg , uit Zeelandt

,

^eêr onder de vlagge. De L. Admiraal de Ruiter ontfïng den eerden x Augt
Vat* Auguftus den brief en refolutie \ van haare Hoog. Moog. boven ge- VTtefluit.

J?

eldt, aangaande het verzeilen met 's Landts vloote op de hooghte van vlooit
goereê. "Waar op hy dien laft aan de Hoofden der esquadres \ be- weert zeii

^ haakte, en aanftondts fein deê, denkers lichte, en met de vloot r

n

c

a

|
tGoe-

°nder zeil ging. Hy hadt daaghs te vooren een lyft doen opmaken van | .w&c.
e
tegenwoordige bemanning en toeruftingh der fcheepen en vaartui-

Wt

jp> daar 's Landts vloot uit beftondt , die hy den Heeren Staaten toe-

>

°ndt
; 0p dat hunne Hoog. Moog. met het nazien van de lyften

,
in

J°orjaarby de Kollegien ter Admiraaliteit aan hunne Hoog. Moog.

jergelevert
, (in de welke aangeweezen werdt hoedaanig de fcheepen

/geruft en bemant zouden zyn) zouden uitvinden ,
hoe veel volks in

vloot ontbrak, om dat gebrek te beter te konnen vervullen.

Lyfte
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i6ji. Lyfte van 's Landts fcheepen , uitmaakcnde de vloote van den Staat

der vercenighdc Nederlanden , benevens der zclver tegenwoordi-

ge bemanninge ende monture , in drie esquadres verdeelt ,
Refor-

meert in 't fchip de zeven Provinciën, ten anker leggende op

Schoonevelt , den 3 1 Ju'ly 1

Onder 't esquadre van Michiel Adriaanszoon de Ruiter ,
L. Admi-

raal van Hollandt en Weftvrieflandt , de voorfchreeve vloote als

Hooft kommanderende , zyn befcheiden deeze onderftaande

,

voerende alle den wimpel van de groote ftenge.

Officieren. Scheepen. mat. fold. ftukK'

KL Admiraal de Ruiter. Dezeven Trovincien. 41 1-

K.L. Admiraal'van Nes. D'Eendraght. 22.0- l9 '

Jk.Viceadmiraalde Liefde. De Maagtv.D0rdrccht.315- lö
' t/

R.Schoutbynacht van Nes. De Ridderfchap v. Holl^S 6 -
i0 '

r
K.Kapit.Kornelü de Liefde. Delft. i&f. *f V"
R.ThilipsvanAlmonde. Waffcnaar. 21 3 >

t%'

K.NikolaasNaalhout. Schielandt. zio. I2"
°'

R. Gerrit Kaüenburgh. Gelderlandt. 163. 1 f
1'

A.JakobBinkes. Woerden. 270. **> J
A. Engelde Ruiter. Deventer. 276'.

1

A. Joan van Gelder. De "Provincie van Vttr. aio. 11

A- Jan Bont. De Stadt Vitrecht. x2i.

A.JanNoirot. De Befchermer. 208. >.

N. GraafJan van Hoorn. Weftvrieflandt. %<)$.
ïI ' ^

0
N. Tieter Klaas-z.Wynberg. 'TWapen van Hoorn* 263. *f l

Q [

N. Klaas Anker. Alkmaar. %6y. J
N. Mar'ten de Boer. Gelderlandt. —

•

-~

Fregatten. . ,

W. Frans van Nydek. Schiedam. $6. ~-
^

R.FranfoisvanAarfen. Uitrecht. u$ t

W.MoyfèsJVichmans. Harderwyk. j& ^
K.JakobTieterszoonSwart. Nieuw Rotterdam. 66 3°'

{

Advysjachten.
K.Komelüvan der Hoeven. De Faam. 33.

— 1

K.Wynant vanMeurs.< Rotterdam. zf.
~~ ^

R. Kornelü Halfkaagh. De Griffioen: — ?
R. IfaakTeunïsz.van Anten. De Hoope.

.

— -~
"*

Branders.
4

h.Andries RandeL S*. Salvador. n- ~~
J

K. Karelde Bruin. DeBergh ^Etna. if.
~~ '

4 .

A. Jan van Kampen. DeSayer. ~~ T
K.JanGiüiszoon. *TWapen van Emmerik. i 8 -

A
A.TieterHendriksz.Top. De vergulde Toft. 'tifi

~~

Onder 't esquadre van Adriaan van Trappen
, gezeit Banket »

'

miraal van de Provincie van Zeelandt
, zyn befcheiden deeZ

e on-

derftaande, voerende alle de wimpel van de voorftenge-
^

X L. Admiraal'Bankert. Walcheren. 193- 60'.

X.Viceadm.KornelisEvertsz.Zierikzee. 188- *47-

M.Viceadm.EnnoDoed.Star. Groeningen. *4°- f' 71.

V.SchoutbynachtBrunsvelt. TrinsHend.KaJimier. 280, g4.
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Z. Kapt. Willem Hendriksz. Middelburgh. 193,

Z.AdriaanvanKruiningen. Veere. 113

Swanenburgh.

Domburgh.
VliJJingen. 91.

Outshoorn. $\6.

Kalantsooge. i6y.

De drie Helden Davids. 19 8

.

'T'Wapen van Najfauw. 278.

Oojlergoo.

De Steden.

De vreedeWolden.

Fregatten.

Ter Goes.

Schakerloo.

De Viffchers Harder.
DeWindthondt.

Advysjachten.

De Bruinvis.

De Zeehondt.

S'. Joris.

De Tonyn.

Een nieuwe Snaauw.
DeHoope.

Branders.

S'. Anna.

S'.Jan.

'TTrinsje.

DeSamfon.
DeWelkomJI.

De Tapiermoolen.

105.

216.

200.

191.

20 6.

78.

57-

104.

74-

119.

88.

93-

20.

9-

10.

18.

80.

59-

43-

90.

58.

35-

713

50
50.

60

5°
70,

<?8,

50.

6z.

60.

34-

30
16.

30.

Z. Kornelis Evertszoon.

Z. Abraham Bijfchop.

Z. Salomon le Sage.

A. Thomas Tobiaszoon.

A. Hendrik Brouwer.
N. üf/tf^ Valehen.

N. Tieter Kerffeboom.

V.Jan Vyzeiaar.
V. Wytze Beyma.
V. Qhrijtiaan Ebelsz. Uma.

Z. Karelvan der Tutten.
Z. Tafchier de Witte.
Z. Barent Martenszoon.

Jan Tiet. Vinkelbofch.

Z. Kornelis Hollardt.

Z. Anthony Matthyszoon.

Z. Tieleman Jakobsz. Fruit.

Z.Andries de Boer.

V. Tieter Taauw.
V. 3^/ Janszoon dejongh.

X.TieterHarmenszoon.
Z. Benjamin Stevens.

Z. Kornelis Ewoutszoon.

X.Htubrecht Korneliszoon.

V . Tsbrandt Vlbertszoon.

M.Jakob Schenk.

Onder 't esquadre van Ifaak Sweers , ViceadmiraalvanHollandt en
Weftvrieflandt, onder 'tKollegie ter Adrtfiraaliteit tot Amfter-

dam, zyn befcheiden deèze onderftaande, voerende alle

de wimpel van de kruisftenge.

K.ViceadmiraalSweers. D'Oliphant.

KViceadmiraal Schram. • DeTaciJicatie.

A. Schoutbynacht de Haan. Gouda.

Schoutbynacht Vlugh. 'TWapen v. Enkhuiz
A - -Ko^ff*. Kap.v.Meeuwen. De blaauwe Reiger.

^•Kapitein. Hendrik van Tol. DeComeetJlarre.
A

- Jakob Berkhout. D'Akerboom.

A
- Ralthazarvan de Voorde. Kruiningen.

A
- Anske Fokkes. Amjierdam.

^-Volken Swart. Oojlerwyk.

^Thilips de Munnik. Effen.

Tieter van Middeüandt. De Gideon.
A

- Jan Gyzels van Lier. De Leeuwen.
A. MichielKindt. Den Dolphyn .

*J.
Jan Hek. Dejupna.

N.Jan Dik. 9TNoorderquartier.
XlL Boek. Xxxx

16

441- 3i- 8i'

371- 24. 76.

349- 74.

3M- 7*-

301. 10. 74-

288. 18. 70.

197. 16. 60.

184. 12.

210. 60.

*3Ï- 60.

187. 13- 50.

ZI2. 13- 60.

l8o. i3-

24. 82.

278. 12, 64.

256. ** 60.

Fre~
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Fregatten.

A. Jakob WiUemsz.Broeder. Edam.

A. Barent Haasz. Afperen.

A. Kornelü van der Zaan.

A. Roemer Vlak.

DEN
ioo.

77'

78

A. Markus Willemszoon.

K. Jan Moeniszoon.

A. Jan Fokken.

A. Hendrik Hendrikszoon.

A. Jan Janszoon Bout.

A. ''Pieter van Grootvelt.

A. Wybrandt Barentszoon.

A. Arent Gerr. Ruichaver.

N. Pieter Siewertszoon.

N. Jan Andrieszoon.

A. Dirk Gerrïtszoon Kam.

7-

6.

3*-

14.

De vloot

komt tuf-

fchen Goe-
rcê en de

Maaze.

\Aug.

II.

8.

4-

4-

4-

4-

4-

z.

4-

de

Brak.

DePofieljon.

Advysjachten.

Z>£ G^/^y. 41

DeWalvifch. ^
De Kits. 17

Branders.

Velzen. 2,1

De Draak. zo

De Salmander. 10

De Leidtflar.
De Vreede. 17

Helena Leonora. 1

3

De witte Mol. 14
yT Melkfchuitje. 18.

De vloot quam den tweeden van Auguftus tufïchen Goeree en

^
Maaze ten anker , ontrent vier of vyf mylen Noordtwefttenweften

Goeree , van waar de L. Admiraal de Ruiter ftraks twee galjo°f? *g
Texel zondt , om kondtfehap van de vyanden te bekoomen. .

^
yer.

ook zes buitenwachten ontrent de vloot kruinen , om tegens alle

val op zyn Hoede te zyn. Hier leggende quaamen eenige ga^°
ote
uelle-

bier en buskruidt onder de vlagh T 12^00 pondt buskruidt uit .n ^

voetfluis , voor de fcheepen van 't Noorderquartier , en 70CO pondt uit

landt, 't welk terftondt werdt verdeelt. Ook volgde noch meer fcne P

behoefte , om de vloot , zoo veel als moogelyk was , tot een nieuW R

vecht bequaam te maaken. Korts daarna ontfing den Heer de Ruite

volgende briefvan de Heeren Staaten van Vrieflandt.

Edele, Geftrenge, Manhaftc.

Brief der Op 't bericht , door de Heeren Gecommitteerden wegens def^^l
s!aat

r

e

e

nvan van Stadt en Lande aan onsgedaan, dat de BiffchopvanMunprtf^„
Vrieflandt duizendt lafen rogge van de ftadt Embden begeert ende gevorder
aan dc Rui- ^ hebben wy aanftonts wel konnen begrypen , dat daar tegens

^

*r

moogelyk , diende voorzien te worden , ende hebben daaromme aan de
*

ren Burgermeejieren ende Raadt van de voorfchreeve ftadt E^"* ^
ferieufe termen gefchreeven ende gerecommandeert , dat den yyan

êtt

nen eifch mocht werden ontzeit : waar op ofwy wel iets goe^s
,

r
g 0

moogen verhoopen , zoo zyn wy evenwel in geen minder #fP
r
jï a îe \

bedenken , dat de zelve ftadt Embden , door de algemeene conjter

bevangen zynde , licht uit vreeze ietwes tegens haare oudegoe. ƒ^u£e
den ende geallieerde zoude doen , dat zy in andere occafe

nte
,eV0Gr~

denken- , ten zy daarinne tenfpoedighften , zoo veelmoogelyk ,
iPe

ocjer

zien :. het welke wy des te meer apprehenderen
, dewyle

reedt*

handt geinformeert [worden, dat meergemelde fiadt Emb *

genthett.

\ Onder-

recht.

re

'heefl
aan de Furpnne Douariere van Ooftvriejlandt gefchreeven f l

f te

raadt en advys , wat zy op den eifch van den Bijfchop ï
;/ ,

;//

doem zulks wydaar uit met reden beducht zyn, dat °n*et!"""0 inge
'

*Ksdeiykf. hoe raifonnable $ en ferieufe termen de zelve ook zouden moog pit
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fielt zyn, we'migh zullen gelden tegens den etfch van een vyandt , die 167%.
de fchrik van zyne wapenen wydt en zeidt verfpreidt , ten zy de zel-
ve brieven mede met eenige middelen van nadruk werden geappmeert\^ Gefart'

En zouden wy daaromme met de Trovincie van Stadt en Lande van
fintiment | en advys zyn, dat twee fcheepen van oorloge, neffens een \.Oewien.

fnaauw
, ofander klein vaartuigh , in den mondt van den zouten Ecms ,

°fhooger op , naargelegentheit van zaaken , werden geleit , omme niet al-
ken 4e bevreesde toevoer van vivres ende ammomtie van oorloge uit

Etnbden naar den Bijfchop te beletten, maar ook die Stadt zelfs daar
door te encourageren\

, mitsgaders T>elfzyl, Lteroort en andere poften ^ Aan te

tegens alle onverwachte overvalende bejpringingen te dekken ende ver-™ed'ien '

zeekeren. Omme het welke te eerder te bevorderen , zoo hebben wy
°nze Raaden ter Admiraaliteit tot Harlingen gefommeert , of haar

Kollegie niet in ftaat waare om de noodige bezettinge op de Eems te

<*°en; maar bekoomen tot antwoordt , dat alle haare uitleggers reede op

ware geaffigneerde * rendevom \ gepofteert laagen , ende dat 'er we'migh *

«Pparentie ende middel was om nieuwe te beftellen , te meer , door dien
fl/a

'

t£e

"'

aUe haare fcheepen en bootsvolk tot noch toe in 's Landts vloote bewaart

luierden , daar Hollandt en Zeelandt een goedt gedeelte van de haare

voeder te rugh bekoomen hadden, en dat mitsdien, zoo der eenige fchee-

fen naa den Eems moeften gezonden worden, gelyk haar Hoog. Moog.

ende de Raadt van Staate dikwils daar over alhier verzoek ende aan-

tnaninge hadden gedaan , de zelve nootzaakelyk uit 'sLandts vloote

moeften werden gedetacheert \ . En naademaal het aan V Ed. Geftrenge \ onfl*.

ftaat de noodige ordres daar toe uit te deelen, zoo willen wy de zelve £'*'

op het ferieufte gerecommandeert ende verzocht hebben , dat hy niet in

gebreeke wilde zyn, eenpaar fcheepen van oorloge , meteenJnaauwende

ander klein vaartuigh , naa den Eems toe te commanderen , alzoo wy
metkomen zien boe ons, buiten exiftentie van zulks, door eenigh middel

van die kant tegen denVyandt te dekken endeverzeekertte zyn. Waar
mede zullen wy, Edele, Manhafte, Geftrenge , V Ed. Geftr. bevee-

len in de genadige protectie van Godt Almachtigh. Leeuwaarden dee-

*en züjuly 1672.

V Ed. Geftr. goede vrienden

,

De Staaten van Vricflandt.

G. VAN BROERS MA. vr .

Ter ordonnantie der zeiver,

J. DE SCHEPPER.
Op dien brief fchreef de Heer de Ruiter aanftondts tot antwoordt DeRuto.

aan
«ie Heeren Staaten van Vrieflandt , dathy wel kon zien dat HU» aandeHec-

Mo
°g- begeerte op goede rceden was gegrondt , en dat de vcróchte^sug»

j
Wee oorWfcheepen , fnaauw en ander kleen vaartuigh , ontrent den benis

landt>

;
ienft zouden konnen doen ; maar zich evenwel niet bevocght vondt

,

bu«en byzonder aanfchryvcn en laft van hunne Hoog. Moog. daar inte

**den. Dochalsdieordreteweeghgeb^ DcRu .

*tclt2ou zyn, zoude hy de zelve vaardighlyk nakoomen. vc "«waart
waa

2 *W, tegens wie'n de haat of 'tquaadt vermoeden

Zoomen , dat de boeren van 'teilandt Voorn hem wel zes daagen^
f*ocht hadden om doodt te Haan, raakte onlangs re voorent in groo- uA juL

te
*waarigheit en hechtenis: en dewyi onder de zaaken die hem nagm- Gewogen.

Xxxx % gctl



7 i6 HET LEVEN VAN DEN
1671. gen ook dingen waaren op de vloot voorgevallen ; werck. zyn -broeder,

de Raadtpenfionaris de Wit te raade deswcegen aan den Heer de Kui-

ter te fchryven , en van hem getuigenis der waarheit te verzoeken
,

tot

zyn broeders ontlafting. Hy fchreefdan den volgenden brief ,
die niet ecne

gericht was om zyn broeder , zoo veel als in hem was ,
t'ontfchuldigen.

IV?l Edele geftrenge Heer ,

denRaX " Ter recnter ty^ is mY wel in handen gekoomen U Ed. m^
penHmuis » van den z$ der voorleeden maande, daar by de zelve betuigen e

deL^Admi
" gevoelyk medelyden over myn ongeluk ende onrfangen quetzuu-

raahteRd-"^», van de welke ik, Gode zy lof, jegenwoordigh zoo verre ben gej

ter, aan- „neezen ende gereconvalefceert , dat drie van de zelve t'eenemaal zy

f^enïan „geflooten ende geheelt , en dat de vierde , wezende de quetzuureop

den Ru- ,,de flinker fchouder, die de grootfte ende diepfte, al hoewel de n«n

Scn
C

dif

C

''P
ericuleuze wonde was > mede naar apparentie in korte dagen ltaa

hemnagin- „te fluiten ende te heelen: de koortze, diemy tot over ontrent acnt

fciiccfcn. »gen geduurighlyk by gebleeven was, heeft my zedert mede
teenema*

„ verlaaten , zoo dat ik nu niet alleen door het huis beginne te gaa»

,*, maar ook voorleden Sondagh myn kerkgangh gedaan hebbe ;
o° cl1 1

„fchynt dat de nydt van eenige quaadtaardige menfehen tegens on

„familie in deeze ongelukkige tyden zoo hoog is geklommen ,
dat tg

ÏManjlagb,» ne eerft eenigen tegens my door een aflafllnaatj meinden te weegc

W/.
9

- brengen
, vervolgens getracht is , onder pretext van juftitie ,

tege"s h

„ broeder den Ruwaart van Putten uitgevoert te werden , \velke
UW *

„ ontwyftelyk al zal verftaan hebben
, op ordre van 't Hof van #oXm '

„door den Fiskaal van Dordrecht gehaalt , ende in de kafteleinlC .

„den zeiven Hoove gebraght te weezen, alwaar hy nochjegenWO°
r l%

„bewaart werdt. Wy en hebben ons in 'teerfte nietkonnen imag^^
„ uit wat oorzaake of op wat pretext zulks ondernoomen wierde ,

„ leenlyk was eenige mompelinge ende morringe onder zommigf'1

j

'

„weeft, over een quantiteit van drieduizendt pondt buspolver, {
„ uit de vlootc tot Dordrecht mede gebraght haddc ; waar op &c s°°

"

^Gegrondt. „ fchreeve proceduren uiterlyk fcheenen gefondeert \ te weczen •
n^

„ zedert zyn wy in ervaaringe gekoomen, dat het een andere
toeleg11

„is geweeft, namentlyk
, dat zeeker Barbier , met naame Willeb tlC

,,,"

„laar, woonende of gewoont hebbende onder Piershil , ende 1^
„ mede onder de jurisdictie van Geervliet , met ftyve ende ftoute „
„ken aangebraght zoude hebben, dat den gemelden Heere Ruvvaartv

„Putten, hem Barbier hadde gcinduceert ende met een groote lom

„geldts omgekoft, om den Heere Printte van Oranje het leeven te

„neemen: doch wel verzeekert ende geruft zynde , dat zoo n°rrl

fyWuk' " faia * ende 200 exccrabel * voorneemen in de gedachten van
den^

* Vervloek;, „melden Heere Ruwaart van Putten niet en kan vallen ,
vee1 f"

1

fcin
„hyiets diergelyks zoude konncn in 'twerk ftellen, zoo ben

„een volkoomen vaft betrouwen
, dat, gelyk het Godt Almachtig" h ^

lVl
d6r' " dcrtierentlvk heeft gelieft my , als by miraculf , uit de handcn

v

„bekende vier moordenaars te verloflèn ende in 'tleeven te be»0
tC

„het alzoo ook zyne goddelyke Majefteits geliefte zal weezen, n

„gedoogen dat de onnoozelheidt door valsheit ende bedrogh
©vet

t

„ge geworpen werde, ende dat mitsdien den gemelden Heere
clIfa

.

„ van Putten zoo wel de lift ende de toelcgh van zyne valfche ^jyen
„ teurs { , als ik de handen van de aflaffins \ , ontkoomen zal :

be
|
^

\ liefchul-

digers.

£ Moorde-
naars.



L. ADMIRAAL DE RUITER. 717
aat \vy ook in 'tzeeker verneemcn, dat de voorfchreeve Barbier , die" 1671.
wen zeit zulks aangebraght te hebben, hier bevoorens door myn voor-**
noemde broeder, als Ruwaart van Putten , voor de hooge vierfchaar van 4 *

den zeiven lande criminelyk geaccufeert is geweeft , over ende ter zaake •<

dat hy getracht zoude hebben een vrouwsperfoon te verkrachten , en ciac *

«V ook daar over is gecondemncert in de voorfchreeve vierfchaar op zyn

'

4

bloote knien Godt ende de Juftitie om vergifFeniflè te bidden
, zulks "

dat het is een menfch niet (taande ter goeder naam ende faam
, ende '*

die ook apparentlyk over de voorfchreeve accufatie voor de vierfchaar"
van Putten een quaadt gemoedt tegens myn broeder is draagende. Wy"
hebben noch andere zeekere kondtfchap, dat de voorfchreeve Barbier *<

over veertien daagen , ofte drie weeken , tot Dordrecht by myn broe-**
jjer is gekoomen, dat hy den zeiven alleen heeft willen fpreeken, dat* 4

hy ook is binnen gelaaten , doch dat de huisvrouwe van myn gemel-

"

den broeder zyn dienaar gelaft heeft aan de deure van de kamer wat

"

°P te paften , ende te letten of de voorfchreeve perfoon ook iets onbe- "

hoorlyks tegens haar man zoude moogen willen onderneemen: wel-'*

bedienaar nu weet te zeggen , ende ook voor Commiiïariiïen van**
den Hoove onder eede verklaart heeft , dat hy , ftaande in maniere voor-

"

'chreeveaan de deure, gehoort heeft, dat de voorfchreeve Barbier ope-"
ninge wilde doen van eenige fecreete zaaken , ende dat daar op by**

2yn Heer was geantwoordr, is het wat goedtszoo mooghtgyhctwel'*

°penen, ende ik zal u met hert ende ziel feconderen f, maar is het wat " fuefrai

^uaats of onbehoorlyks zoo moet gy het zwygen, want ik zoude het'*

aanftondts aan de Regeeririge ofte Jufticie bekent maaken: dat, daar' e

over eenige propooften gewiffelt zynde, de voorfchreeve Barbier eint- *<

lyk gezeit heeft, dewyle ik dan zie dat myn Heer de openinge niet'*

en zoekt te ontfangeh, zoo zal ik het by my behouden; ende dat hy"
daarmeedebrusquement| affcheidt genoomen heeft. Welk voorfchree- ** \.stme^
ve gepaflèerde myn voornoemde broeder aanftondts bekent gemaakt *'^r/*

beeft aan den Secretaris van 't Gerecht van Dordrecht , die hy ex-**

preffelyk by hem ontbooden hadde , met verzoek ende begeerte om *«

daar van ook aanftondts aan den Heere Borgermecfter communica-"
tic te geeven

,
zoo als al mede is gefchiedt : boven dien heeft myn voor- "

Ijoemde broeder het zelve noch doen aandienen aan den Stadthou-"
der van den Officier , of Onderfchout, (dewyle de Schout zelve mede'*
*iek te bedde was leggende) om de perfoon van de voornoemde Tiche-"W op te zoeken , gelyk hy ook gedaan , doch hem niet gevonden heeft t

«

*oo dat, myns oordeels, indeezen niets en is te apprehenderen % als de *' $Aften«r-
D°osheidt van de tyden , en de quaataardigheit van de menfehen , die ** mpn'

Zt^s zoo verre gaat, dat men publykelyk derft voorgeeven , dat het"
on

£emak 't welk myn voornoemde broeder door zinkingen heeft aan zyn "

échter arm, niet uit die oorzaake is voortgekoomen
, maar dat hy"

?l
et U Ed. op 'sLandts vloote in hevige woorden zynde vervallen,"

hem in de arm zoude hebben gequetft , ende dat uit die quet-*'
ü

^
re

. en niet uit zinkingen , het voorfchreevcn ongemak voort- "

jpoomen zoude weezen. Daar benevens werdt mede uitgeftrooit ende "

y veelen gelooft, dat myn voornoemde broeder metdevyanden niet"

oude hebben willen vechten, ende voornaamentlyk niet met de*«
* ranfchen: dat hy den tweeden dagh belet zoude hebben de continua-

"

t

le van de batailje
, ende diergelyke leugenen meer; mits welken ik"

u Ed.gantfch gedienftigh bidde, tot voorftandt van de waarheit ende «

Xxxx 3 ge-*'



7I g HET LEVEN VAN DEN
1671 „gerechtigheit , eenc contrarie verklaaringe ofte getuigeniflè by een

„miffive aan haar Hoog. Moog. ende aan haar Ed. Groot Moog.te vvii-

„len doen ende geeven, daar van ik, onder UEd. welgevallen, eencon "

,, cept opgeftelt ende hier bygevoeght hebbe , 't welk U Ed. gelieve t

„examinceren , ende naauwkeurigh te letten of het ook in allen ae ï

„ met de waarheit overeen komt , ende anderszins het zelve z00^
frerfeba- *. nigh te redreflèren j- als naar de waare gefchaapentheit der zaake

„ vonden zal werden te behooren : ende indien U Ed. noch een vernaju.

„ofte getuigeniiïe daar by gelieft te voegen, in wat manicre myn voo

„noemde broeder zich gedraagen heeft voor , in ende naar de ba J »

±uitge- „dewyle hier onder het volk gedebiteert \ werdt , hy in het Ka e g

$mtt' „zoude hebben gezeten , 't zelve werdt aan U Ed. ovenveginge en

„ goedtvinden gelaaten. Waar mede U Ed. zonderlinge zal verob ïg

„ ren die geene die is ende altydt zalblyven

,

Weledele ,
Geftrenge Heer

,

Hage den % au- jij ootmoedige ^Dienaar ,

JOHAN DE WH'

De L. Admiraal, deezen brief den vierden van Auguftus ont^^c

de , fchreef daar op dien zeiven dagh de twee die hier volgen :
A e

aan den Raadtpenfionaris , en de tweede aan de Heeren Staaten.

Weledele geftrenge Heer ,
( ^

De Ruiters Gelyk het my aan de eene zyde vanharten liefü geweeft »

mt ^
dwRÏÏt- Ed. miffive van den i deezer loofende maandt y heden ontfangen* ^

penfionaris merken , hoe naa dat de zelve door Godes zegen weder ü gwej

t de
lefceert \ , zoo is het my aan de andere zyde ten hooghften leetae o^

± ingeënt- makken te verftaan , die myn Heer den Ruwaart van Tutten ,
U''

. /

ft£
her - broeder , worden aangedaan : in ge-valle zyn welEd. in alles zoo onjc

digh is , als van 3
1gunt dat tufchen ons hier op de -vloot e xoude^*

voorgevallen, gelyk ik vajtelyk hoope envertrouwe vanjaa
, zoofJ"

hem groot ongelyk , ende ik ben daaromme terftondt gerefolveert r

den dienthalven aan haar Hoog. en Ed. Groot Moog. te fchryven &e1/n '

Jlven , onder cachet van '0 Landt , hier nevens gaande , totUw
t range- richtinge

, füftmerende f dat het zelve ontrent deeze zaake ^ra
erfjevoelen z^yn-

genoeg]0 zal weezen omme alle redelyke gemoederente disabufer^j ^
$Toehen- wat ik daar ontrent meer kan contribueren \ ben ik ten allen ty»**

gen. reidt , en zal'verblyven
,

jiéium h 'tfchsp de z^ven Weledele , Geftrenge Heer

,

Provinciën , ten anl<er °

tfZfJZyt:! VwEd.ootmedigen
Goereêy den + Augu-

•ftusüjL Onder ftondt,
R

MICHIEL ADR. DE & UlT

Edele Groot Moog. Heeren.
. ^ y4.

De Ruiters Myn Heeren. My is niet zonder groote verwonderinge 0 ^de»
briefaan de deriandt te vooren gekoomen , dat aldaar by zommige

aart <v#*

stSvat, voorgegeeven ende uitgeftrooit , dat tuffchen den Heere ^ 0y
Hoiiandc, dutten, haar Hoog. Moog. Gevolmaghtighde op deeze vloote* jai

difcrefantien ende difiuten zonden zyn geweeft ,
jaa &>Q 10
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wy niet alleen in heevige woorden met den anderen vervallen , maar 1 6ji,

&(fs handtgemeen geworden zouden zyn , dat ik den gemelden Heere «ni
s.
c uit"

Ruwaart van Tutten in zyn arm zoude hebben gequetft , ende dat die ™&T£T
pet/ure eigentijk zoude weezen het ooghmerk,

9

1 welk ik voor deezen KüV?ZIt

V Ed. Groot Moog. genotificeert hebbe door zwaare zinkingen veroor- StaT*
zaakt te weezen. ven.

¥)at daarenboven den gemelden Heere Ruwaart met de vyanden
van den Staat niet zoude hebben willen vechten , ende voornamentlyk
niet met de Franfchen.
'Dat hy den tweeden dagh bekt zoude hebben de continuatie ofte

wrvattinge van de batailje , ende diergelyke.
IVaar op ik , zoo tot verdeediginge van myn eigen eere , als tot voor-

Jjandt van de gerechtigheit ende waarheit , my verplicht gevonden heh-
e *Ü Edele Groot Moog. by deezen in Jinceerheit ende oprechtigheit
*pns gemoets te verklaaren , ende te betuigen , gelyk ik ben doende by
«eezen

: dat den gemelden Heer Ruwaart van Tutten , in de voor-

Jchreeve qualiteit als Gedeputeerde ende Gevolmaghtighde op de vloo-
te

» met my geleeft heeft in alle broederlyke ecnigheit , ende openhartige
Vrtendtfchap , dat nooit tujfchen ons ts geweeft eenige de minfte difcre-

fantie
, diJentie , oftedifpute, veel min , datwy ooit of ooit in heevige

^oorden zouden zyn vervallen , ende noch veel min , dat ik hem zoude
hebben gequetft ; verklaarende in openhartigheit ende waarheit voor

Godt Almachtigh , ende voor V Edele Groot Moog. dat aüe 't zelvezyn
ver/ierde ende valfchelyk uitgeftrooide zaaken.

Gelyk ik my mede in confeientie verplicht achte naar waarheit by dee-

zen te betuigen , dat de gemelde Heer Ruwaart van Tutten altydts

een grooten ende byzonderen yver getoont heeft om de vyanden te be-

vechten, ende dat altydts metgeen minder animofïteit , ten aanzien van
de Franfchen , als van de Engelfchen , zoo als ook uit de effeften ü
gebleekeny dat de refolutien om den vyandt aan te grypen, op zyn voor-

ftel, met veele aanraadende redenen bekleedt
, by eenpaarighlyk advys

van den gantfehen Scheepskrygsraadt zyngenoomen : dat hy hem
,
geduu-

rde de gantfche batailje , met ongemeene ftandtvaftigheit heeft gedra-
gen : dat hy ook wel ernftigh gerefolveert ü geweeft , den tweeden dagh
*etgevecht te hervatten, gelyk wy dan ook der vyanden vlooten naar-
Kwendt ,

ende den gantfehen dagh zoo dicht by haar gehouden hebben
,

«/j het ons eenighzins moogelyk is geweeft ; maar de vyanden doen-
niaals door een flaghboegh boven windt geraakt zynde , hebben wy haar
*let konnen bezeilen, of by haar koomen, ende het en heeft haar , zoo
tfchynt, niet gelieft op ons af te koomen, zoo als zy den geheelen dagh
Zeer gemakkelyk hadden konnen doen, maar zyn desavondts van ons af
Zeivendt

, ende naa dat wy haar daar op te vergeefs noch eens hadden
naagewendt , alzoo der geen apparentie was haar te konnen bezeilen ,

*00 is
, niet tegens mynen wille ofte opinie , maar met myn advys , tot

*£andts meeften dienft , geraaden gevonden endegerefolveert ,
devloo-

^
Vo°rde kuftendeezer Landen te pofteeren, om als dan ten fpoedighften
*n alles naar behooren wederom geprepareert ende voorzien te wor-

^> Alle 't welke zynde toprechte waarheit , ik van V Edele Groot

J°°g. ook niet anders kan gevoelen, of verwachten , dan dat de zelve

dl
«üeenbk de diaken in diervoegen zullen hebben opgenoomen

,
maar .

j*het haare goede geliefte ook zal weezen, zoo veeldoeniyk y
te helpen

sabufeeren die geene die daar ontrent met een verkeerde ende on-

waar-
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1671. waarachtige impre£ie\ ingenoomen moogen- zyn : 'twelk van herten bid-

f indruk, dende , zal ik hier mede eindigen , ende blyven
,

jiaum in s Landtsfchip £fek Groot Moog. Heeren , &c. .

de lieven Provinciën , 0
ten anker NoordtVtefl

, CrPtPPhpntvan Goeree ontrent yjctcckcmr

tfflfc*
4* MICHIEL ADR. DE RUITER-

Dc Raadt- Op dien zelvcn daghdat deezen brief geteekent was werdt deRaadt-

SrwicTcr- penfionaris Johan de Wit van de Heeren Staaten van Hollandt, op zyn

zoekt cn ernftig verzoek , niet alleen van 't Raadtpenfionaris ampt ontflaagen
,

rn

Inïalt
1 ook bcdankt

:

en voorts ingewillight , dat hy , volgens voorgaande reloiu-

van zyn tien , voor deezen genoomen , het Raadtsheers ampt in den Hoogen

1

^e zou bek ^cedcn - Hy verftondt dat de tegenfpocden en rampen, dc

zmd'au- Lande overgekoomen , de gemoederen der gemeente zulk een verkeer^

thentyke gevoelen van hunne Regenten en ook van zyn perfoon hadden doen
op^

terp'.Kat vatten , dat hy in goe<3en gemoede niet anders kon oordeclen
or

\eniers Ver- verlenging van zyn dienft zoude aan de gemeene zaake ondienlt to

Z7e
d
pTS7 .

brengen... Ter gclegentheit van zyn ontflaaging fchreef hy aan
qC_

L. Admiraal de Ruiter deez' aanmerkelyken brief , die wy hier MV

gen , hoewel wat laater gezonden.

Weledele, Geftrenge Heer,

V nbrff
-
Hetfubit t overgaan van 'de Steden aan den Ryn , het

tcd.erzaa- van den vyandt aan den Tffel, ende het totaal verlies van de
"
r0

ke aan den cien van Gelderlandt , Uitrecht ende Overyffel, by naar zonder teg

^
dé Rukèr" weer » ende door eene ongehoorde lacheteit \ ofpoltronnerye % ,

&00 nt
'

gefchrce- ten regarde van zommigen ook verraderye , heeft my meer ende
f*

e

^
l^Lafbar- geconjirmeert de waarheit van 't geene eertydts op de Repubty*

'

tigbeit. Roomen gepaft wierde , Profpera omnes fibi vindicant adverfa uni inip

fz!a7gtheit ,
tantur*, zoo verre dat ik ondervonden en gezien hebbe , dat h£K

s
\

gebrekyln ' tavifche volk niet alleenlyk alle de voorfchreeve rampen ende defrr l

Tzt''ftoei heeft willen fchuvuen op myne Jchouderen , en dat het zich 0cP n*

gaat eti^el en heeft gecontem'eert met my ongewapent te hebben zien veW^en °H
'

Teulnde
der de handen van ™er gewapende ferfionen, die my, zoo veel inbf*

giory .-mte-was , hebben gemajfacr'eert

\

, maar dat zy, my doorGodes wondert

ÏM?Ln
be
ftierin£e uit baare banden levendigh geefihapeert %, ende van

#f*
eenen eni^e- ontfangen quetzunren met der tydt wederom genezen endeherft

elt ö
l

Z?e?/
e

ee
hebbende, tegens alle haare Magiftraaten ende Overigheden* ,

Jn.
egee

' zy oordeelden in den Staat eenigh gezagh of directie te hebben ,

e ^
t°*FH- voor al mede tegens my<, al hoewel maar een dienaar zynde ,

m'e

n

Xomge. generaale ongenegentheit ende haat ingenoomen geworden of i>

J?,ffte
braght Zyn: 't welk my dan gepermoveert ende geobligeert heeft my0 !Jon.

ï?n en ontftaaginge van het Raadtpenfionaris ampt te verzoeken ,
0tj»

rm
den ende fondamenten kortelyk vervat in de propojitie door my

aa
jaar

eerft by mondegedaan
, ende vervolgens in gefchrifte overg^er

'

^o0

op by haar Ed. Groot Moog. myn gedaane verzoek is toegeft
aa r

,-

e,

als V Ed. 'teen en H ander uit het bygeleide extracJ breeder &
dee.

ven te bemerken; 'twelk ik van mynplicht geacht hebbe V E
' 'J0Jife

zen te notificeeren ,
op dat dezelve voortaan geene brieven, tot* ^

^Behoren- van den Staat fpetferende* , meer aan my gelieve te addreffe<*en,
.

fe

de zelve by provijie te laaten afgaan, met opfchrift aan J( , of

Raadtpenfionaris van den Lande van Hollandt ende fVeftvriep
n £te
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dttgeene die de voorfchreeve funtliejegenwoordigh zoude moogenbeklee- \6n z.
den. Vwblyvende altydts , die ik waarlyk ben ,

Weledele, Geftrenge Heer,

%t\\)u' V Ed. ootmoedige T>ienaar ,

JOHAN DE WIT.
Dees brief, den twaalfden gefchreeven , quam den Heer de Ruiter eerfl

?en achtften dagh daar aan ter handen ï te weeten , op dien dagh , die
in s Landts hiftorien , door den moordt aan de twee Heeren gebroede-
er» de Wit begaan , met bloedt is geteekent. Dan eer wy dien gruwel
gedenken

, ftaan eenige zaaken te melden ontrent 's Landts vloot voor-
gevallen. Zyn Hoogheit de Prins van Oranje , weetende dat de vloot
onder zeil was naar de hooghtevan Goereêen de Maaze, enden laftaan
"en L. Admiraal de Ruiter gegeeven , zondt hem den volgenden brief.

Edele, Geftrenge, vroome, lieve bezondere,

" J^f twyffelen geenzins ofte E. zal volgens krygs- en zeemanfehap Briefvan

Ztch ten uiterften evertueren, omme, de ordres van den Staat naakoo- j£? d
°£&'

Wende
, den vyandt alle moogelyke afbreuk toe te brengen , en het va- Prins van

derlandt zoodaanigen dienft by deeze gelegentheit te doen , als het zei-

Ve vanU Ed. bekende kloekheit en couragie is verwachtende. Dies niet

*egenftaande hebben wyDE.by deezen ten overvloedt noch willen aan-

banen , omme , by voorval van gevecht , den dienft van den Lande en

*l) E. eere en reputatie te betrachten , zoo veel doenlyk en moogelyk zal
Weezen, zullende wy VE. lojfelyke devoiren \ t'allen tyde , zoo veelf Dienjfett.

in ons zal weezen , dankelyk helpen recompenferen \ . Beveelende V E. \.vergeiden.

hier mede ,

Edele, Geftrenge, vroome, lieve bezondere,

in de protetlie van Godt almaghtig.

*7u%f%
e

7i*
U E - goedtwillige vriendt

,

G. H. PRINCE d'ORANGE.
De Heeren Staaten van Hollandt , kenniflè van dat fchryven bekoo- Verzoek

ftlen hebbende, beflooten, dat de Heer van Beverning zyn Hoogheit

£

cc
gf
nsde

^Ver 't afzenden van dien brief uit hunnen naame zou bedanken , en HoSt"
1

daar benevens verzoeken , dat zyn Hoogheit by naader fchryven den
j£n̂

e

£
Admiraal de Ruiter op het ernftighfte geliefde aan te beveelen, om van dat

jjiet alleen op de handelingen en onderneemingen van de vyanden naau-
f

££
y™

keurig acht te geeven , maar de zelve van tydt tot tydt , onder Godts Hoogheit

p^genzecgen. alle moogelyke afbreuk te doen , en zichten beften
e bedienen van de gelegentheit die de goede Godt , door het verftrooijen
er

Vyaridtlyke vlooten , naar d'ingekoome kondtfehappen , fcheen aan
e handt gegeeven te hebben: en dat hy L. Admiraal ook een waakendt
°ge zoude houden op de verwacht wordende Ooftindifche retourvioo-

' aan welker behoudeniflè den Staat ten uiterfte was gelegen1

,
en

"tsdien tot der zeiver bewaaring met alle kloekhartigheit naar ioldaat-

^cemanfehap alles toe te brengen. Ook was by hunne Ed. Groot

/°°g. goedgevonden, de zaake ter Generaaliteit daar heencn te belei-

:*> om de vloot zoodanigh van fcheepsbehoefte op nieuw te doen voor-
,C|

>, dat de zelve tot het einde van September zou konnen zee hou-

XII, Boek. Yyyy den.

ê
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%Sj%. den. Hier op quam den vyfden van Auguftus tyding van d'Ooftindi-

Tyding fche retourvloote , beftaande uit veertien fcheepen. Ter vergadering

bmftecte van de Heeren Staaten van Hollandt werdt een brief van Arnout van

Ooftindi- Overbeeke , Kommandeur der gemelde vloote ,
gcleezen , den tweeden

van A«g«ftus gefchreeven, bekent maakende , dat ze diendagh (naadat

trentdc ze een harde rencontre f met twee Engelfche Konings fcheepen gena

**Pug .
hadden) drie of vier mylen beooften de Eems waaren aangekoomen,

t Bejep- en daar beflooten hadden , in gevalle de windt , die hun geheel tegerrvvas

,

tollmg. 200 bleef waaijen , den volgenden dagh het eezaamentlyk naar d wve

te zetten : metvoorneemen , liever te fterven aan die ryke fchattenin

handen der vyanden ©ver te leveren. De Lootsmandie den briel brag

verhaalde , dat , toen hy den derden van de fcheepen fcheidde ,
de ze v

met goeden windt boven den Eems waaren , en Lootzen aan b00*

hadden. Zy hadden van Maandagh af, den eerften van Auguftus ,
™ c

Engelfche fregatten by zich gehadt , die dapper op hun fchooten

,

zy niet minder ophadden geantwoordt: maar ontrent d'Eems koornen )

was 't eene fregat van hun afgewendt , moogelyk om kondtfehap aan d a

dre Engelfche fcheepen of vloot te geeven , terwyl 'tander fregat n0
^c

by d'Ooftindifche fcheepen bleef en niet deedt dan fchieten ,
ten W

_

toen de Lootsman van hun ging • of zich aan landt liet zetten ,
w

neer zy flechts een myl van de Eems waaren. Men merkte
ontre

en
d'aankomfte en 'toehouden der Ooftindifche vloot, tot dus vCtï

^y£n-

fchè^ioo!"
wonderlyk geluk, of liever goddelyke beftiering en voorzorge. ;

V
hadd ooft- gelfchen hadden zich met alle moogelyke ipoedt gerept , omnunne

feWpen rï°rm befchaadighde fcheepen weêr te herftellen en in zee te bren^e!

getracht en op d'Ooftindifche vloot te paften : verzuimende midlerwyl liet

Scppe'n, vechten van de Nederlandtfche verzwakte vloot. Zy hadden \
maarzy ' het Doggerszandt gepofteert , daar d'Ooftindifche fcheepen voorby

r*1

^
m™poot ften

' en melden daar de wacht , op hoope van hun t'onderfchepP^'

gevaar en D'Ooftindifche fcheepen waaren te laat verwittight van *t verbreeke*
1 ^

Si?
°nt" vreede , en den oorlogh met Engelandt en Vrankryk : zoo dat ze

,
fö^ai_

daar tyding van kreegen , aireede zoo verre naar 't DoggersZan^?/- i e
len waaren , dat ze zich zonder groot gevaar in geen der NoorWeeê

,

havens zaagen te bergen. Zy ftelden dan hun koers recht naar 'tva-

derlandt , en zeilden over 't Doggerszandt
, zonder vyandt te ^[

(want men kon 'tin de ruime zee niet overal bezetten) tot dat ze v<>°
-

by 'tHeylige landt, een kleen eilandt, ten Weften van de Holfteinlc
[efl

kuft, waaren genaadert. Toen werden ze door d'Engelfche freê?
fC

de Cambrits en Briftol ontdekt. Dees pooghden hunne vloot ,

dl

t

diep in zee was , met veel feinfehooten daar van te verwittigd
:

joonl
vergeefs. Ook meenden ze een der Ooftindifche fcheepen , ^ y,o0.

in 't zeilen , af te fnyden , doch d'andere fcheepen 't zelve te hulP ^
mende, moeften ze afwyken, en eindelyk met ongcdult aanzien .'

ct ^
zich die ryke buit

, gefchat op honderdtveertig tonnen goudts ,

*"

genftaande al hun fchieten, op de Eems berghde. Op ^c ƒ Heeren
hunne aankomft beooften de Eems, werdt ter vergadering °ct

^ocn ,

Staaten van Hollandt overleidt, wat ontrent dit voorval ftondt
pnAW

£™t Die van Dordrecht zeiden dat ze Bekommert waaren aan d'eeri
i

en^
daarovlrin dre zyde. Maar eindelyk, dat men den L. Admiraal de Ruiter de

tf

ring"S
dc" van Overbeeke zoude toezenden

, en aanmoedigen om klocKV0„dt,
gaatcnvan werk te gaan , en hemde zaak aanbevoolen laaten. Haarlem v

fj .

s vati
Hollandt.

datmen eerft acjVyS zou verzoeken van zyn Hoogheit den ytl

Qt^
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Oranje. Amflerdam, datfalus populi fuprema lex , het heil des volks i67%.
de hooghfte wet was: dat de geheele welftandt des vaderlandts hier aan
hing. Dat d'Engelfchen de retourvloot zouden zoeken te neemen of
te bederven

:
dat men de Ruiter moeft kennis geeven , en vermaanen

dat foldaat-en zeemanfchap zou betrachten : dat men den Printte van
Oranje kennis zou geeven , zonder de zaak op te houden. Alkmaar , dat
^ende Loots, die den briefhadtgebraght, ook naar de Ruiter zou zen-
«cn- Hoorn, dat men twee Bewindhebbers naar de vloot, en ook aan
zyn Hoogheit den Prins van Oranje zou zenden , om 't gewicht der
*aake te vertoonen. Eindelyk werdt verftaan , dat men de Ruiter zoude Bcfluitdaar

aanfehryven ten fpoedighfte op te zeilen, om de retourvloot op te zoe- °p sevoigt.

ken en in behoude haven te brengen. Voorts door den Heer van Be-
^erning zyn Hoogheit kennis te geeven , en zyn advys te verzoeken.
Hier op volgde , dat noch dien zeiven dagh , of 's avondts ten tien uuren

,

ter vergaadering van hunne Hoog. Moog. de volgende refolutie genoo-
^en werdt.

Extraft uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren
Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden,

Veneris den $ Augufti 1 6 72. 's avondts ten tien uuren.

. T)e Gecommitteerden van de Bewinthebberen der GeoElroyeerde Rcfointie

Qoftindifche Kompagnie deezer Landen , ter vergaaderinge verfcheenen s"â
c

n

e^
Zynde, hebben aan haar Hoog. Moog. gecomwuniceert een mïjjive van neraai , ten"

Arnout van Overbeeke , Kommandeur over de Ooflindifche retourvloot ,
eindedatdc

gefchreeven op 'tfchip Tydoor , den 2 deezes , geadrejfeert aan de Bewint- d'Ooftindi-

hebberenvan de gemelde Kompagnie , houdende, dat de zelve retourvloot fchc r«°ur-

dien zeiven dagh , door Godts genade , naar dat een harde rencontre Sten in

met twee Engelfche Koninks fcheepen hadde gehadt , drie a vier my- bchoudcnc

beooften de Eems was gearriveert , ende dat hy gerefolveert was
, brengen?

**gevalle de windt , die de voorfchreeve vloot tot die tydt toe heel con-
trarie was, zoo bleef continueren, het des ander'endaaghs 's ochtensge-
*amentlyk te zetten naa de Elve : verzeekerende voorts , dat het aan
"aar devoir niet zoude ontbreeken , ende dat zy gerefolveert waaren
«ever tefterven, als de voorfchreeve ryke fchatten in de handen der
tyanden over te leveren* ende heeft een Lootsman , op de voorfchreeve
^loote geweeft zynde, daar nevens gerapporteert , dat de voorfchreeve
vloote den 3 daar aanvolgende was gekoomen boven de Eems , ontre7tt
€en myle van de wal, ende dat naar alle apparentie de voorfchreeve

^Joote de voorfchreeve Eems opgeloopen zoude weezen , dewyle de windt
*°enmaals daar toe was dienende , ende Lootzen aan boort gekoomen
^"aren. Waar op gedelibereert zynde , isgoedtgevonden ende verfiaan

,

at aan Apv T. /tAwinrnA Ap 'Ruiter zal isuerde.n ac^ntiApn mtMPVat

fagnie van 'tgunt voorfch

^rnoemde Lootsman mede naa denvoorfchreeven L. Admiraal de Rui-

* Za* afgaan , om hem voorts breeder mondelingh van alles te infor-

J
ren. 'Dat wyders den voornoemden L. Admiraal de Ruiter zalwer-

j^ffngefchreeven , dat hy met 'j Landts vloote voornoemt op het jpoe-

lhfie zal verzeilen naar de Eems , ende al zeilende hem zoo veel

/e

00gelyk informeren
, ende doen informeren van de conptutte ende ge*

Onthelt van de vyandtïyke vlooten , ende voorts op de voorfchreeve

Yyyy z in-
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1671 inkoomende advertentten , zoo veelnaarfoldaat- en zeemanfchaf zalkon-

'

nen gefchïeden , de voorfchreeve Oofiindifche fcheepen zal trachten te

protegeren , befthermen , ende , zoo doenlyk , onder Godes zeegen, m

falvo in deeze Landen brengen, ook , indien de zelve by de vyanaen,

dat Godt verhoede
,
bemachtïght zouden moogen weezen, naar Jotdaa -

en zeemanfthap als vooren , trachten te libereren ende bevryden. V
wyders deeze haare Hoog. Moog. refolutie zal werden gezonden aa

de refpettive Kollegien ter Admiraaliteit ende de voornoemde Bewm
-

hebberen van de Oojiindifche Compagnie , ende de zelve aangefchreeve
^

om, tot confervatie van de voorfchreeve fcheepen, alle devoiren ?*
an

wenden , ende zulks \r Landts vloote voornoemt zoo veel met jcneep 1,

volk , munitie van oorlogh , branders en anders te verferken ,
als eenl

êr^

zins doenlyk zal weezen > ende werdt den Heer van Beverntng

zocht zich aanftondts te vervoegen by den Heere Trinffe van Oranj
<

»

om aan zyn Hoogheit van 'tgunt voorfchreeve is de noodïge'adver
en

tegeeven , ende de redenen bekent te maaken die haar Hoog- Moog-
jjes

neemen van de voorfchreeven refolutie hebben bewoogen ,
ende opa

zyn Hoogheits hooghwyze confideratienin te neemen, en aanhaarp
j>-

Moog. daar van rapport te doen ; ende dat hier van insgelyks oVer' £

en nacht kennijfe zal werden gegeeven aan de Heeren Staatenvano

en Lande, tot der zeiver narichtinge , ende ten einde haar Ba- # &

met geene bekommeringe over de rencontre , die aldaar zoude moo$,en

vallen , zouden moogen werden bezwaart.

YSBR. van VIERSSEN.
Vt*

Accordeert met het voorfchreeve regifter. \

GASP. F A G *^

m^?yn
k De Heer van Beverning, nevens de Heer Maregnault, traade^s-

Hoogheit zyn Hoogheit den Hecre Prinflè van Oranje over den inhoudt der 1 < ^
^aÜori

ns
-

gemelde refolutie in gefprek, ten byweezen van den Heere Fage1

o
a

verdc
a
"£ zyn Hoogheit gaf hun zyne inzichten te kennen , zeggende &c

,

f
jncidercfo- behoudenis van 'sLandts vloot de behoudenis van 'tgantfc^ p\

hing : dat ook aan de behoudenis der Ooftindifche fcheepen zeer
VC

n
Zyn Hoog- geleegen was. Dat men op vier zaaken hadt te letten. I

mi
hdtsinzich- '

s Landts vloot niet reukeloos hadt te waagen , om de Ooftindif
chc

J
tourvloot in behouden haven te brengen. II. Dat de Ruiter ,

v°oï
cn

Eems koomende, en d'Engelfche vloot daar zoo fterk vindende
dat

^
groot gevaar zoude loopen , dan geen flagh zou waagen , maar we

^

f

rugh keeren op de voorige poften. III. Maar zoo d'Engel^Jie"
bren.

niet fterk waaren, dat dan de Ruiter de retourvloot herwaarts

gen. IV. Doch indien hy bevondt de retourvloot genoomcn ^iti
en zich niet beftandt achtte die te herneemen , dat hy zicft

^ zyji

geen gevecht zoude inlaaten , maar te rugh keeren. v°or? Ajefliet

Hoogheit te kennen, dat hy zonder zulke verhoedeniftèn de tcloL paar

zou konnen goedtvinden , doch zich gedroegh aan de Regeerl |oCilt te

by voegende ,
dat men in Engelandt fterk prefte , de vIo0t

,

ks als de

verfterken , en mhTchien hier zou poogeii te landen. OverZul ^ (e

retourvloot niet te redden was , dat men dan 's Landts ^oOt
rio0gWc

rugh te roepen. De Heer van Beverning vertoonde aan zyn n
Jci*

de koftelykheit van d'Ooftindifche vloot , en de gelegentheit ,of-

vyandt aan te taften. Dat de vyandt van tydt tot tydtfterke* 2 ^
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den. Dat 'sLandts vloot veel geldt kofte, en niet moeft blyven leggen i67 z.
als een doodt lichaam. Dat zaaken van oorlogh altydts onzeekre^toe-
vallen onderworpen waaren. Doch zyn Hoogheit bleef by zyne mee-

,

Naa^r

ning 'twelk ter vergadering der Heeren Staaten bekent werdt gemaakt ,^t™Z
en gelegentheit gaf om de zaak naader t'overweegen. Hier verftonden gaad"in8
de meefte Leden dat men 'tby de refolutie zou laaten. Die van Dor- hndr!
drecht oordeelden, dat men zou blyven byde woorden van de refolutie: 6 ^"2-
dat, indien daar verandering in wierde gemaakt, zulks de L. Admiraal
de Ruiter irrefoluitf zoude maaken. Dat in de woorden foldaat-en zee- t7V#/-
nanfchap alles begreepen was. Dat men echter aan 't advys van zyn

moed^h'

Hoogheit iet moeft toegeeven , doch de punten van geen llagh te leve-

ren buiten de refolutie laaten. Die van Amfterdam verftonden insgelyks,
dat in de woorden van foldaat- en zeemanfehap te gebruiken, alle voor-
2ichtigheit en verhoedeniiïèn begreepen waaren. Dat het bepaalen en
inbinden van de refolutie met veel verhoedeniflèn den L. Admiraal de
kuiter

, en zyn Officieren , irrefoluit of twyfielmoedigh zoude maaken

,

n*et weetende wat te volgen. Dat de muitery weer zou toeneemen

,

lndien de retourvloot verlooren ging. Voorts , dat men moeft zien hoe
men de zaak met de Provinciën beft kon infehikken , om niet te gaan
tegens het advys van zyn Hoogheit den Admiraal Generaal. Die van
der Goude verftonden , dat de bepaalingen der refolutie in zommigen
Vertzaagtheit zou veroorzaaken. Rotterdam verftondt , dat men alles aan

^beleidt van de Ruiter behoorde te ftellen, en voorts met Amfterdam.
Die van Gornichem , dat van de vloot niet veel te verwachten was

,

indien men niet klaar fprak , bleeven derhalven by 't geen gifteren was
beflooten. Doch indien men tegens 't advys van zyn Hoogheit ging,
en de vloot eenig ongeluk overquam , dan zou de gemeente niet te ftü-

len zyn. Alkmaar, dat men aan de wal niet kon ftuuren. Dat allecon-

ditioneele cauteelen \ niet anders danquaadt konden doen, voorts met+^^*-
Amfterdam. Hoorn met Amfterdam. Enkhuizen , dat altydts van ver- ZÏZZrti.
ftandt waaren geweeft , dat men behoorde toe te taften : dat men wat
ftïoeft waagen, of dat hetbeetcr waare de vloot te doen invallen. Dat
de landing niet belet kon worden als wy geen ftandt dorften houden.
Dat des vyandts maght van dagh tot dagh zou toeneemen. Dat men
oy de refolutie van gifteren behoorde te blyven. Van dat verftandt
Waaren ook die van Edam en Purmerendt. Men beiloot dan re blyven
by de refolutie , en dat men de zaake ter Generaalitcit by de Bondtge-
Hooten ten beften zou zien in te fchikken. In devergaadering derHce-
*en Staaten Generaal verftonden Hollandt, Vrieflandt, Stadt en Lan-
den

, dat men by de refolutie van den zeften zou blyven : maar Zee-
landt liet aanteikenen , dat ze zich naar het advys van zyn Hoogheit
gedroegen , en dat men 's Landts vloot niet moeft waagen. Hier over J™!
Yjel noch veel te doen , zoo wel ter vergaadering van Hollandt als ter

U£'

ene
raaliteit. Eindelyk hebben zich die van Hollandt meeft gevoeght

?aar *t advys van zyn Hoogheit, doch met deeze verandering, dat men
*n

plaats van te ftellen , zich wederom zal begeeven naar de voorige

j/.
efz

* zou ftellen , zich wederom zal begeeven tot voor of ontrent het

>• Hier op begaven alle de Leden van Hollandt zich ter vergade-

£
n
g der Generaaliteit , daar eindelyk de volgende refolutie (blyvendc

£
eelandt by de voorige aanteekening) by die van Hollandt ,

Vrieflandt

,

c*dt en Landen, werdt vaftgeftelt.

Yyyy 3 Ex-
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I^2" Extraft uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Hccren

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden,

t Söndagh. 'Dominica f den 7 Augufti i6yz. *s namiddaghs tenvyfuuren.

«swicn
Volgens het geproponeerde van de Heeren Staaten van Hollandtende

. JVflvrieftant , en corps ter vergaderinge verfcheenen ,
op het raPPor

van de Heeren van Beverning ende van Mauregnault , haar Hoog. Moog-

Gedeputeerden , hebbende ,
ingevolge ende tot voldoeninge van derzeve

refolutie van den 5 deezes , de redenen ende motiven die haar

Moog. tot het neemen van de zelve refolutie hebben bewoogenaan

Heere 'Prinffe van Oranje gecommunieeert , ende daar op zyn Hoogde

hooghwyze conjideratien ingenoomen
,
by refumptie gedelibereert zyn >

is goedtgevonden ende verjtaan , dat den L. Admiraal de Ruiter za

werden aangefchreeven , dat deprincipaaljie intentie van deezen otaa ,

in het neemen ende arrefteeren van de voorfchreeve refolutie
'van "

^
$ deezes, ü geweeft , te beoogen, ende onder Godes genadigen *ee&enje
bereiken, de confervatie van

y

sLandts vloote aan d'eene, ende van

Ooftindifche retourfcheepen aan dy

andere zyde, ende dat mitsdien $h

L. Admiraal de Ruiter , in het executeren ende uitvoeren van de w
fchreeve refolutie zal trachten 't voorfchreeve ooghmerk uit teWf^
zoo veel het zelve op goede inkoomende advertentien ende kondtfthaff

zal konnen gefchieden , dien volgende , dat hy L. Admiraal de *iui

zich daar naa, in het feilen van zyn koers met 's Landts vloote v

noemt naa de riviere de Eems, zal reguleeren , ende by aldien 'ƒ .

de voorfchreevegoede advertentien ende kondtfehappen , ofmet
der aa

zoude moogen ondervinden dat de vyandtlyke vlooten haar ^o0

J
voorfchreeve riviere de Eems niet zouden moogen onthouden ,

enae

de voorfchreeve Ooftindifche retourfcheepen op de voorfchreeve rW*
,

de Eems zouden moogen leggen , dat hy L. Admiraal in zulken ge
«

len zal trachten, byaüe meeft doenlyke middelen , de voorfchreeve^ )

,

ïndifche retourfcheepen van daar ten fpoedighften in het Vlie of*
e
-£

of andere beft gelegen zeehavenen deezer Landen , te brengen e^e { 1

veren : maar m zoo verre de voorfchreeve vyandtlyke vlooten 1

voorfchreeve riviere de Eems zouden moogen weezen gepofteert ,

enAe

dat in zoodaanigen aantal en conftitutie
, dathy L. Admiraal de Rmt

zoude vermeinen dat hy de zelve vyandtlyke vlooten , onder Godes&W
e

'

naar foldaat- en zeemanfehap van daar niet zoude'derven onderneem^

te verdryven, ofte daar door te breeken, zonder evident hazar
aten

perieul van 'sLandts vloote voornoemt, dat hy L. Admiraal de &
ter in zulken gevalle zich met de voorfchreeve vloote van ^^j/He,
derom , byprovifie , ende tot nadere ordre , tot voor ofontrent

het V
^

zoohaaft doenlyk
, zal begeeven: ende by aldien hy L.Adntira*

00
*etl

ter op goede inkoomende advertentien ende kondtfehappen zoude 0 J>*j
p

verneemen, dat de voorfchreeve Ooftindifche retourfcheepen, , ^(en
genadelyk verhoede, in handen van de voorfchreeve vyandtty*

6
'

andt-
zouden moogen weezen vervallen , maar dat de voorfchreeve

lyke vlooten haar in zoodaanigen aantal ende conftitutie
zouden h.^

bevinden, dat hy onder Godes hulpe , zonder evident hazardt
ew ƒ f-

eulvan 's Landts vloote voornoemt, niet zoude derven tenteren a

fchreeve retourfcheepen te libereren ende bevryden , dat hy *j"
êdef

raai als dan met de voorfchreeve 's Landts vloote zichinsgetyks
™

tot

om, byprovifïe, ende tot nader ordre , ten fpoedighften zal
begeef^



L. ADMIRAAL DE RUITER. 727
vwr ofte ontrent het Vlie voornoemt

, ende dat deeze haar Hoog. Moog. i6yz.
refolutie gezonden zal«werden aan den hooghgemelden Heere Trinjfe
'van Oranje , tot zyn Hoogheits informatie.

YSBR. van VIERSSEN. %
^Accordeert met het voorfchreeve regïjler.

GASP. FAGEL.
De L. Admiraal de Ruiter, de refolutie der Hcercn Staaten, op den dc Ruiter

vyfden genoomen
, ontfangen hebbende ,

ging den zevenden 's mof- m«
gens met 'sLandts vloot t'zeil, om langs de Hollandtfche kuft voorby XL0a"£s

eiI

Jexel en 't Vlie naar de Eems te loopen : en quam 's anderendaaghs ™atdc

savondts voor Texel ten anker, drie en een half myl van Kykduin. y ĝm
Hier van daan zondthy een galjoot naar de Eems, en een ander tot voor Komt voor
t Vlie, twee of drie mylen in zee , om op kondtfdhap van den vyandt T

8

cx

j£
te kruiden. Hier leggende werdtde vloot uit Texel merkelyk verfterkt : Devoot
eerft met twee oorlogfcheepen van Amfterdam , 'teen met 48 , en 'tan-

JJj;^™^
*kr met 44 ftukken gemonteert, en noch met een fregat, voerende volk ve?-"

1

11 ftukken , en daar benevens met noch 600 matroozen voor dc fchee- fter
j"-

Pen van Amfterdam , voorts met noch twee fregatten uit den Noorder- 9 u& '

quattiere , ieder voerende 24 ftukken , en ook met eenigh volk voor de

Noordthollandtfche fcheepen. Toen bequam de Heer de Ruiter ook jyding

Wekere tyding, dat de retourvloot den vierden der maandt in d'Eems
J
ar,,tin"

Voor Delfzyl behouden was aangekoomen , en dat de Bewinthebberen moTrXoc
niet buiten bekommering waaren , dat de vyanden de zelve daar zou- in d'Eems.

den poogen aan te taften: derhalven verzochten ze den L- Admiraal de
* Aug%

Ruiter , zorg te willen draagen dat ze daar moghten blyven beveilight.

Den tienden zeilde 'sLandts vloot Noordtooft aan naar 'tWefteinde van it>ju£.

'tVlie, als de L. Admiraal Generaal, doör een galjoot uit Texel, een
briefen refolutie, by hunne Hoog. Moog. des Sondaaghs , den zeven-

den van Auguftus , naa de predikatie gefchreeven en genoomen , ont-
nng

, meldende, dat hunne Griffier dien dagh door Don Manucl Fran-
9isko de Lira , Afgezandt van den Koning van Spanje , uit den naame
Van den Heere Grave van Monterey

, Gouverneur der Spaanfchc Ne-
«erlanden , zeekre fchriftelyke waarfchouwinge was ter handt geftelt Vcrwitti-

te kennen geevende
, dat men de kullen van deezen Staat, en in 'tby- fÖSneT-

'

Zonder die van Zeelandt , met eenige ruitery , die beftandt was om de «en der"

landing der vyanden te beletten, moeft voorzien. Voorts dat de Grave "cTnlcnT
Van Monterey noch verder liet weeten : dat men te Duinkerken veel ™ de refo-

kygsvolk by een braght, en dat hy zeeker bericht hadt, dat men toe- ip*^"
*cy om te Sluis, of in Zeelandt , of ontrent den Briel te landen, en men, ende]

derhalve meende dat men , zoo haaft als 'tdoenlykwas, den L. Admiraalg™^"
e Ruiter ordre moeft geeven , om de vlooten van Engclandt en Vrank-

ryk aan te taften. T)at, daaropgelet zynde , was goedtgevonden en ver-
iaan

, dat de voorfchreeve waarfchouwing zou gezonden worden aan
«en Ueere <prinf[e van Oranje, om daar of zoodaanigh te overleggen,
H
Zfodaanigevoorzieninge te doen , als zyn Hoogheit zoude oordeelen

J
behooren. Ende dat daar van tnsgelyks kennife zou gegeeven wor-

oZ
aan den L ' Admiraal de Ruiter, tot zyne informatie, en om daar

Wrent
y volgens voorige haare Hoog. Moog. refoktien, denoodigere-

\r
leJe neemen

- Dees refolutie was door den Heere Ysbrant van
v ierflen en den Griffier Fagel onderteekent. De L- Admiraal de Ruiter,

heb-
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i*7i hebbende d'eerfte refolurie van den zevenden, raakende d'OoftindilcIie

retourfcheepen, al den achtften van Auguftus ,
^dwars van Fettei

g

koomen, ontfangen, en nu eerft den tienden de ftraksgemelde rcioiu-

tie, betreffende de landinge die de vyanden voorneemens waaren

i

doen, ftondt daar over verzet, hebbende nu twee verfcheidene, en

den andere, verftondt hy, verfchillende ordres, die zyns 00
^

e
.

elS

z jch
DcRuitcrs malkanderen niet konden overeen gebraghr worden. Hiervondttiy

K?" in geen kleene bekommering. Daar was , door de harde windt
:

enJiog^

pcmeidc re- ZCe
,
geen gelegentheit om d'andre L. Admiraalen en Hoorton^

fo%% boordt te beroepen, en met hun te beraadtflaagen. Hy m°clt d

A/_

zich zeiven raadt zoeken. Naa eenig overleg met zyn Secretan
^

dringa, verftondc hy, dat ontrent die twee verfchillende ordres ,

vai ^
Zynein- deene zyde ontrent d'Eems de retourvloot te befchermen, en van

^chtendwr
d

,

andere zyde dders de vyandtiyke landing te beletten, ee^aak

Jur_

meerder gewicht voor een minder moeft werden geftelt :
dat de re

^^c

fcheepen genoeghzaam voor Delfzyl behouden waaren ,
en(^aartC

?>trems

geloft werden: dat d'advysjachten , die hy langs de kuften naard ^
hadt gezonden , om op de vyanden te kruiflèn , niet weder quaamen

.

daar uit te befluiten ftondt , dat de vyanden daar ontrent niet moe^
Bcfluitzich zyn. Derhalven hieldt hy 't ondienftigh met 'sLandts vloot verder

:

TexdTe o-
de Noordt naar d'Eemste zeilen: maarbefloot, zich met de vloot

ftccrcn,

C

en°" en in 't gezicht van t Texel te pofteeren, en aldaar naarder °r
je

dreafte°
r
" nunne Hoog. Moog. en te gelyk bericht en kondtfehap ,

waar zl
.je

wachten, vyandtlyke vlooten moghten onthouden , af te wachten- De^unne
inzichten , en zyn befluit daar op genoomen , maakte hy aan

0ll-

Tweejaca- Hoog. Moog. door een brief bekent, en zondt twee advysjachten

,

EnXdc der de Kommandeurs Wynant van Meurs en Kornelis Halfkaagh

,

opkondc- de kuft van Engelandt , tot voor de banken van Jarmuiden ,
e

(

Se?" Zuidt aan voorby Souwlsbaay , en de riviere van Londen ,

tot
^

iojiug. Duins, om kondtfehap van d'Engelfche en Franfche vlooten te oe ^
men : met verdre laft, dat van Meurs 's Landts vloot voor letf1'^
Halfkaagh voor dcMaaze, te rugh keerende , zouden opzoeken» e

te
daar niet vindende , zouden ze voor Texel ordre krygen om zicht133

^

richten. Dien zeiven dagh quaamen noch een fregat, vyf advysj^:

tenen twee branders, van Amfterdam, uit Texel, onder de vlagh- ^
tegens hadt men verfcheide befchaadigde fcheepen moeten °Pzf

n

aper

Tyding De L. Admiraal de Ruiter bequam ook tyding , dat een Zeeuwfche
k
Mj^

vyanden
een Engelfch jacht hadt genoomen , en daar uit verdaan , dat °^n£

e

geD-
n

'

vloot over acht daagen den tweeden Auguftus, noch op ^P^oo-
zandt lagh. Hier uit gifte de Ruiter , dat d'Engelfchen , kenm^

jiun
.

men hebbende dat hun de retourfcheepen ontfnapt waaren ,

|J

a

ne kuften waaren overgefteeken. Op het fchryven van den 1» ^j^e
raai de Ruiter, van den tienden, aan hunne Hoog. Moog- DV

. ^aa-

Jiy te kennen gaf
, dat hem de twee refolutien van den z^T-'wier*

ren ter handt gekoomen
, en dat hy daar door in onzeekern

nS d'ee-

geftelt , welke van beide zoude worden gevolght , ( of hy \
v ^ j»andre

flaaging ter ne ,
d'Ooftindifche retourfcheepen zoude afhaaien, of, volge^

. ren )

vergadering 0p de landing der vyanden letten , en die trachten te ven
jitc

jt

vauHof*
11

werdt ter vergaadering der Staaton van Hollandten ter ^ fc

"£ n(fen.

landrover laflcr geraadtflaaght. De Heeren Edelen , en Dordrecht ven v

Qofc

itZZ dat 's Landts vloot ontrent het Vlie zou blyven , en dat daar door m

To
d

2i
indifc^c fcheepea en 's Landts kuften werden verzeekert. r*

£enV
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«emde dat men de vloot zou ftcllcn ter difpofïtie van zyn Hoogheit. 1671.

^ r. ,

V Z0U naar de Eemsloopen, en d'Ooftindifche fchce-
pen af haaien. Die van Amfterdam zeiden dat de Ruiter te beklaasen
Was om dat hy daar lagh zonder ordre: en dat men hem nader moeft
aanfehryven, d ordre van d eerfte refolutie , den zevenden genoomen,
f achtervolgen, en de retourfcheepen af te haaien. Dit was ook 't ver-
pandt van andere Steden

: maar Gornichem verftondt, dat men een na-
der adVyS van zyn Hoogheit zou verzoeken, en Alkmaar, dat mende
taak geheelyk aan zyn Hoogheit zou laaten. Doch , naa dat men de
aak in de vergaadering ter Generaaiiteit hadt overwoogen , vverdt daar

elfden van Auguftus beflooten, dat men de Ruiters brief aan zyn Naaderrc-
«oogheit den Printte van Oranje zoude zenden , met verzoek , dat £

lutie dcr

yn Hoogheit daar op aan hunne Hoog. Moog. zyne hooghwyze be- ncraaTd^
enkingen en advys wilde laaten toekoomen, en dat, dien onvermin- R«"«roe-
ert

,
den L. Admiraal de Ruiter zou worden aangefchreeven , dat hy zich

giT^
idlerwyle

, en by manier van voorraadt , afwachtende het hooghge-
^elde advys , zou fchikken naar de eerfte refolutie van den zevenden

^
uguftus

, raakende het befchermen en geleiden dcr retourfcheepen.
Ue L. Admiraal de Ruiter, die refolutie en ordre den dertienden bekoo- 'S Landts

^
en hebbende

,
ging ten zeiven daage met 's Landts vloot t'zeil naar

dc Eems, om de retourfcheepen af te haaien. Dan terwyl de vloot der- dcEem"
^aarts zeilde, zyn des aangaande noch verfcheide beraadtflaagingen ge-

houden. Zyn Hoogheit fchreef zyn advys in zeekeren brief, den twaalf- Advys van
den in 't leger te Bodegrave geteekent, 'twelk daar op uit quam

, dat, ^ynHoog-

terwyl de Ruiter zelfs oordeelde dat d'Ooftindifche fcheepen behouden ^il'^a
Waaren , en vaft in d'Eems werden geloft

, zyn Hoogheit hunne Hoog.
"Z '

Moog. in bedenken gaf, oft niet beft zou zyn dat de Ruiter gelaft
Wierde

,
zich met de vloot wederom te bcgeevcn op zyne voorige vaft-

gefteldc poften. Over dit advys waaren doordeden ter vergaaderincr Beraadt:
van Hollandt zeer verfcheiden. Eenige Leden verftonden , dat mende flaa8ios

"

Vloot weer naar haar voorgaande poften moeft doen keeren. Amfter-
Qam, en andere Steden waaren van verftandt, datdeOoftindifchefchee- dcrin£Tvan
Pen niet ten vollen in behoudene haaven waaren : dat ze wel ten deele^±
1 1

wie
^
den

'
maar dat Ac fcheepen en overige goederen mede te

«*nt moeften worden gebraght. Dat men de gantfche winter geen volkoy de fcheepen kon houden: dat de vyandt de zelve met twintighfch€e
pen kon verbranden en verderven. Dat zyn Hoogheit zoo oordeelde
foor vaft ftellende dat de retourfcheepen geheel en al behouden waaren [

fWelk men zoo niet kon verftaan, en derhalven zyn Hoogheit» naa-

^
er advys moeft verzoeken. Eindelyk vverdt beflooten , de zaake ter

-eneraaliteit daar heene te ftieren , ten einde den Heere Prinfle van
ranje met een brief te gemoet moght werden gevoert , dat haare

Pof>^
^0og- nict geloofden dat d'Ooftindifche tetourfcheepen ,

op de

q daar ze zich toen bevonden , in volkoome zekerheit Jaagen... Ter Verfchii

tw
neraaliteic wasmc« 'took niet eens. Twee Provinciën ftonden tegens

UnH
Vrie ^andt voegde zich met Hollandt. Zcelandt en Sradt en

Van
vcrft°nden , dat men de vloot moeft laaten aan de beftiering

lan ,

7-Vn Hoogheit. Hier over werdt de zaak ter vergadering van Hol-

«
a
* den dertienden nader overwoogen, en by de meefte Leden ver- 13^.

van

n
.'
datmcn 't beftier der vloote zou laaten aan zyn Hoogheit. Die

*Vn f-
gaven toen te bennen, dat het onverantwoordelyk zou 0vcrkgd«

v/
in

,

1C
t?

"len de retourvloot verliet ten prooy der vyanden
;
en^en van

XI I. Boek. Zzzz dat
Hüllandt *
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1671. dat ze ook niet en verfchilden van 'tadvys zyner Hoogheit

,

'nv
^

k

voor uit vaft ftelde, dat de retourfcheepcn behouden waaren. Het e-

Bcnuitdaar fluit was , dat zyn Hoogheit d'ingekoomene advyzen ,
zoovan deretom

-

vloote als de deffeinen der vyanden om te landen, zouden toegezonden

worden , met verzoek en authorifatie , dat zyne Hoogheit daar of e

noodige reflexie geliefde te maaken , en vervolgens over 't employ van

3
s Landts vloote in deeze conjunclure zoodaanigte difpoveren,

alszy

Hoogheit ten meefien dienfte van den Lande en der zeiver goede mge-^

zetenen zou bevinden te behooren. 's Landts vloot ,
midlerwy n

^
d'Eems zeilende , was nu door 't afgaan en aankoomen eeniger ic 1

sterkte
pCn , noch fterk 48 fcheepen, en 16 fregatten van oorloge ,

f* £
vj

a

oot

Lands
jachten, en xo branders , t'zaamen 96 zeilen. De fcheepen daar

"

c ^°?
i^Aug. zedert den leften van Julius door was verfterkt , hier boven ten de

aangeweezen , kan men zien uit de volgende lyfte.

f
L
h
yftvan

,

de Lyfte van de fcheepen, fregatten
, advysjachten ende branders^,

zedert d"i'

C
die naa het formeren van de generaale lyfte , op den 3 1 Juv 1 f'

h ylmL in S Lanc*ts vl°ote ende onder de vlaggc zyn gekoomen ,

vloot waa- gaders der zeiver bemanninge ende monture , ende onder Wie

rengekoo- 3e zelve ftaan gerangeert.

Den8Augufti. mat. b\l

Ruiter. R.JanDirksz.v.Kttwenhov. *De brander S*. Tieter. 16.
~~

Den 9 Augufti. ^
Sweers. A.Tieter KlaaszoonDekker. 'Tfregat Bommel. 79- l '

,

Ruiter. A. Robbert Ram. 'Tfchip de waak. Kraan.16%. °- V
Ruiter. A.Hendrik Span. 'Tfchipde Burghv.Leid.165. 5-

*

Sweers. N.Tieter Bakker. 'Tfregat Mercurius. 100.
—

Sweers. N.JanMuys. '7fregat Zierikzee. 100.

Sweers. A Jakob Stadtlander. 'Tadvysj.d'Eenhoorn. 31.

Ruiter. K.HuibertGeel. "T advysjacht de Triton. 3x.

Ruiter. A. Klaas TortugaaL 'T'ad-vysj. de Mercurius. 34.

Ruiter. K.Gerbrant Swart. De brand, 't kaf. v.Loon. 18.
~~

Ruiter. K.SymonJakobszoonJongh. *De brander deSalm. rf.
— 4 '

Den 10 Augufti.

Sweers. A.JanBogaart. T'advysjacht Egmont. 34.
l°ï

Sweers. A. Mattheus Megangh. 'T'fregat Topkensburgh. 77.
%0'

g #

Sweers. A. Jan Kramer. 'T'advysjacht de Kater. 3S-
~~

Hier by quam noch den zeventienden der maandt het fregat
^

^

yflèl, gevoertby Kapitein Kornelis Tyloos, bemandt met i*4"!
a

oon>

'

en gemontecrt met 30 ftukken , en de Kommandeur Jan G
JI

S

^enl

met den brander 't Wapen van Emmerik , gemonteert met 4
ancjen

beide van Amfterdam
; die gerangeert werden onder 't esq«^re

^ 1Tiet

Devioot Viceadmiraal Sweers : ook de Kommandeur Lucas Harm3flSZ<*n.
\n de

de°n

m
Eems

r
den brander Blaakmoor, gemonteert met 4 ftukken, en g

ePL%creemS
ten anker. Ruiters esquadre. Den zestienden quam de vloot voor de ^c

dat

Bdefdoor ten anker : daar men 'c balderen van 'tgefchut voor Groen
*f

g<Lr vet'

deBewint- door den Biiïchop van Munfter fterk was belegert, en zich dapp ^
ïoorS weerde, befcheidelyk kon hooren. De Heeren Bevvintl^bbers^^

zyiieggea- voor Delfzyl by de retourfcheepcn waaren ,
verwittighden den

U
^QOt

-e ' aandc
raai de Ruirer door een' brief, dat ze eenige koopmanfchapP

en 0 ^
2t lichters, onder 'tgeio

^

10.

In-

zonden, de handt laasen hadden geloft , en met lichters , onder 'tg^e,w nVCe
1 5

Aug.
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tweeoorlogsjachten, en vyffmalfcheepen , over de watten, naar de plaat- 167*.
zen daar ze t'huis hoorden

, afgezonden. Maar dat ze geen matroozen
offoldaaten

,
op de retourfcheepen herwaarts gekoomen , hadden fcheep

Konnen houden
,
niet tegenftaande alle vermaningen

, beweeghredenen
en middelen daar toe gebruikt en aangewendt. Zoo dat ze de gemel-
de fcheepen met fjouwers f zoodaanig niet hadden konnen bemannen,t^ 1^'
dat die voor als noch bequaam waaren d'Eems af te zeilen, en zee te

v
™Ah?~

kezen: maar verhoopten de gemelde fcheepen binnen twee of driedaa- 'compagnie,

gen ten langhften daar toe te zullen bequaam maaken : verzoekende ™°ge'

dat men hun in deeze gelegentheit met een- of tweehonderdt bevaare
9Mms%

bannen uit 's Landts vloot wilde te hulp koomen , om 't vertrek der
genoemde fcheepen te meer te verhaaften. Daar by voegende, dat
Je met vreughde hadden verftaan , dat het fregat d'Eendraght , een
^eeuwfehe kaper, een koftelyk Engelfch Ooftindifch retourfchip , waar-
dlgh zeven tonnen gouts, ontrent de Sorrels hadt verovert, en tot Ber-
gen in Noorweegen opgebraght. De L. Admiraal de Ruiter fchreef tot Zynant-

ajit\voordt, dat hy wel genegen was hun 't begeerde volkby te zetten,
w°

6°^%

als de retourfcheepen voor d'Eems of in zee by 's Landts vloot zouden
2yn aangekoomen. Maar zich bezwaart vondt dat volk uit de vloot
v°or Delfzyl op te zenden: uit reden, dat men dat volk aldaar zoo wei'
nig zou konnen houden , als de geenen die op de retourfcheepen waa»
fen geweeft: dewyl de matroozen en foldaaten op 's Landts vloot door-

gaans al zeemoê en landtziek waaren , en dat de meefte byna een half

jaar t'fcheep waaren geweeft , zonder aan landt te koomen. Hy was
dan bereidt dat volk, als de retourfcheepen voor gaats zouden koomen

,

te doen overgaan: maar zoude, voor 't Vlie of Texel koomende , 't zel-

ve daar wederom moeten afneemen ; hen verder met verfcheide rede-
nen vermaanende , zich met het uitpreflèn der retourfcheepen met d'ui-

terfte vlyt te verhaaften , om 's Landts vloot niet vruchteloos op te hou-
den

: op dat de zelve vloot by lang wachten niet moght vervallen tot
gebrek van leeftoght, dewyl die niet langer dan tot het einde der loo-
pende maandt was voorzien: dak noch by quam de vreeze voor Wefte-
,yke W inden , die dees tydt 's jaars wel veel plaghten te waaijen , en
^Landts vloot in de bocht ontrent d'Eems zoo lang zou konnen op-
houden dat men 'tzich zou bekïaagen. Dat ze derhalven zoo veel haaft
beliefden te maaken als immers doenlyk zou zyn. Daar naa befloot i 7 JuZ:

de L. Admiraal Generaal, met göedtvinden van zyn Krygsraadt , om Hyzcndc
tuitkoomen der retourfcheepen te verhaaften , >3 x matroozen tot voor
"elfzyl op te zenden, met verzoek, dat men de gemelde fcheepen daar naardcV
mede zou in zee helpen , en ordre ftellen tegens 't verloopen van 'tge- p°£

fchec"

Joelde volk. Maar ondertuflehen hadden de Bewinthebberen zoo veel

j^vaaren volk van Amfterdam en Enkhuizen bekoomen , dat ze de re-

°urfcheepen bcquaamelyk konden bemannen , derhalven zonden ze de
gemelde ^ ± matroozen weer te rugh naar de vloot. Den achtienden

fc

£««our-;

,
aKten de retourfcheepen in zee en by 's Landts vloot , die toen koomen in
e zelve den koers Weft aanftelde. Te dier tydt gaven de Heeren Gede- z<*cnbyd«

Ll

i

C Staaten van de Stadt Groeningen en Ommelanden den L. Admi-
7

s
* de Ruiter met een brief te kennen, dat het krygsvolk, voor den
£K in Duitflandt geworven, van Hamburgh d'Elve af niet naar deeze

atlden konafgevoert worden, vermits een Engelfche kaper, voerende

j^öcn of twintigh ftukken, zich voorde Elve onthoudende, zulks be-
cce ; hem verzoekende, daar tegens te voorzien. Hiet op zondt hy

Zzzz x ^ee
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i67x.twee fregatten, het een vanx4, en 'tander van 30 ftukken, voor den

Twecfre- tyd c van acht daagen derwaarts, met laft, om d'Elvevan kapers te z -

fmvV^ veren, en 'tafkoomen van de geworve volkeren te begunftigen. nier

zonden, toe hadt hy wel geen' bezondren laft, maar oordeelde datdcndieni m
't gemeen die voorzorge vereifchte, en vertrouwde dat het afzenden

ivAug. decs fregatten hunne Hoog. Moog. niet zou mishaagen. Den twW ig

ften van Auguftus quam 's Landts vloot met de retourfcheepen
yoo y

'teilandt ter Schelling, hebbende Vlieiandt acht of negen mvl^"
raj

zuidtooft van zich leggen. Ten zeiven daage ontfing de L. A

de Ruiter den volgenden brief.

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Edele, Geftrenge, vroome, lieve getrouwe,

Briefder Wy hebben huiden , naar ingenoomen advys van

sratenaaa Oranje, in onze
'
vergaderinge gecompareert ] zynde , ioe^^f

n

m ten
de Ruhcr, te lafien en te ordonneeren, dat gy met 's Landts vloote u weder

fcndczicr
'fpMdighften zult begeeven naar Schooneveldt: om van daar dep

t ^
met de lyke vlooten fobferveren , en de dejfeinen van de vyanden van den ^
warsThoo-

te verhinderen en beletten , zoo veel het zelve naa foldaat-jn
\

,

ïevdae be- manfehap zal konnen gefchieden : waar toe deezen alleen dien ^
frJrfciee

beveelen wy u in Godes heilige proteéJie. In den Haage den ij

F L. C A N T. Vt.

Ter ordonnantie van de Hooghgemelde Heeren Staaten Generaa
,

GASP. F A G Ê k

Hier by was gevoeght het affchrift van den volgenden brief.

Myn Heer,
^ t ^

Gifieren, naa dat wy onze brieven hadden afgezonden wiet'* ^
geinformeert , dat alle de militie alhier zynde ordre hadde hf' a.

omlaagh te begeeven , werwaarts ook albereits eenige kompa^1

ren vertrokken; 't is onmoogelyk eigentlyk het dejfein te penetteren
E '

'

gemeen gevoelen is tweederley , of dat de zelve trouppes^en^°
rmh

overgebraght in Vlaanderen , om aldaar , met die van den "
te

van Mommouth ende^ eenige Franfche geconjungeert zynde ,

f

tenteren, of dat de trouppes onder den gemelden Hertogh *jrceHte\
4 Landing, den geembarqueert , om te zaamen met deeze ergens een de^n ge- •

te ondernemen , waar toe dan , gelyk wy voor deezen te ^e
,

errn^n ge-

fchreeven hebben , eenig platboomde vaartuigh op de riviere r^ppes

prepareert ; dit is zeeker dat men alhier oordeelt met dee&^ jeS

mitsgaders het regiment van den Hertogh van Mommouth ,
.

fen <vafl

zelfs verdere onaerhebbende militie, ende voorts eenige f°. tnan '

de vloote, te konnen uitmaken een corps van ontrent tiendw& -

et $eer

welke gezeght werdt dat de Trinffe Rupert, hoewel daar'j° ^
qenegen, zal kommanderen. '7'is ook zeeker dat in SchotW ^ yeetpgenegen, w **. j. ^»a.c/ *r+ p u^-

^Parlement ontrent de twintighduizendt trainbands zyn ±r
on

'

tn
g<vffli

gebraght , met overgifte van de zelfde ter begeerte van den A

Engelandt , en werwaarts het hem Koning believen * , a^eert^
tranfporteren > dochwy verneemen niet of de zelve zyn g j

^epref
a'

buiten 's Landts geemployeert te werden ; nochte ook dat eens ra-
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ratten gemaakt zyn om dezelve trouppes over zee te brengen, zullende 167 x.

haar Hoog. Moog. oordeelen wat reflexie of alles zy temaaken , waar
mede blyven>

MynHeer, &c.
Hamptoncourt den flotpphpnt

lAuguftiie-jx.
ueteetzenu

J. van HALEWYN. JOH. BOREEL.

Den volgenden dagh zeilde de vloot met een ftyve koelte , de windt
Wefttennoorden , Zuidtwefttenzuiden : twee galjoots , gezonden om Deviooe

t Landt op te doen , deeden bericht , dat men voor Texel was , en men k°™™ox

2agh de Koog drie mylen Zuidtooft van haar af: maar 't woey zoo fterk IT^u^
uitdenWeftcntennoorden, darmen maar een marszeil, en dat gereeft,

kon voeren , en dat de lywaartfte fcheepen niet boven de Haaks , die

Voor Texel leggen , konden koomen. Derhalven befloot de L. Admi-
raal de Ruiter ten anker te koomen. Want met over te wenden kon
hy maar Noordttenweften zeilen , en maar Noordttenooften behouden

,

en liep gevaar van benoorden het Vlie te vervallen. Hy zondt twee DeRüitcrc

galjoots naar de Ooftindifche retourfcheepen, meteen brief aan de Hee- !^ye
V

HCc.

ren Langewaagen, Krap en van Breen, die 't bewindt hadden over de ge- rcndic tbe-

melde fcheepen : hun bekent maakende dat hy ordre hadt , zich met de

Vloot ten fpoedighften naar Schooneveldt te begeeven , om den toeleg retour-

der vyanden , die daar ontrent iet fcheenen voor te hebben , te verhin- fc

^
e

J£
u -

deren. Daar by voegende, dat hy derhalven, om het zcekere voor 'ton-
11 "s°

Zeekere te kiezen , van gevoelen zou zyn , dat de retourfcheepen van de

Maas en Zeelandt , nevens die van Amfterdam en den Noorderquartie-

re , mede in Texel behoorden in te vallen : doch dat hy zulks verder

aan de gewoonlyke wysheit det gemelde Heeren bevoolen liet. Hy ver-

llondt, ditfchryvende, dat 's Landts vloot , van die retoutfcheepen om>
laft zynde ,

by voorvallende vyandtlyke ontmoeting zich tebequaamer

Zou konnen vervveeren , en de vyanden afbreuk doen. De retour-

.

fcheepen hadden toen gelegentheit om vootwindten met eengoedt gety

naai 'tVlie te loopen. De Heer Langewaagen, die zich op 'tretour-

fchip de gekroonde Vreede onthieldt , de Ruiters brief ontfangen heb-
bende , ltelde ordre dat zeven fcheepen , koomende voor de kamers van Zeven re-

Amfterdam en den Noorderquartiere , die beneeden gaats van 't Texel ">urfchee-

waaren , terftondt naar het Vlie draagende hielden , en liep zelfs met EÏÏrTvKe.

het achtfte fchip naar het Texel. De refteerende zes , daar van twee
,

Ecn «aac

Voot de kamer van de Maaze , en vier voor de kamer van Zeelandt quaa-
£ exel *

mcn, de Ruiters fchryven wat laater bekoomende , bleeven noch by de ^Ook noch

vloot, en door dien de windt te fchraal was om boven de Haaks te zei- *f*
c

J^'
len

tnoeften ze ook ten anker koomen , tot 's anderendaaghs. Toen h« re-^ onder zeil gaande , zyn 'er vyf in Texel ingevallen : doch het zefte
, 'Z^L

genoemt Rotterdam , kon door 't harde weder zyn anker niet krygen
: ^y**™*

liet men dat daar leggen , met een oorlogfchip en brander. Doch
no

r

ch7a

e

n

cr

tQ,uam daarna, zoo wel als dandere , behouden binnen, 's Landts voot zyn anker

Vorderde toen zonder uitftel haar koers om de Zuidt; doch werdt door
maar komt

tegenwindt, hardt weer en ftotm , merkelyk verhinderde, zoo dat ze aaamaook

««ft den zesentwintighften van Auguftus op Schooneveldt ten
,

anker

<luam. Ten zeiven daase quaamen zeven galjoots ,
die gedicnt hadden komtma

«m de Zeeuwfche retourfcleepen binnen |aats te brengen
,

weet on-

^r de vlagge. En toen ontffng men eetft de fchtikkelyke tydmg van UMt.

Zzzzj don-
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i6ji. d'ongehoorde en onmenfchelyke moorden , en mishandelinge ,

aan de

Dc Ruiter perfoonen van de Heeren Kornelis de Wit ,
Oudtburgermeeftcr der itacic

d2|yarf' Dordrecht, en Ruwaart van Putten , cn Johan de Wit ,
onlangs Raadt-

t vermoor- pe nfionaris van Hollandt, en nu Raadtsheer in den Hoogen Raaae, ac

Heeren'de
twintighften , 's avondts ontrent vyfuuren , in den Haage ,

door de Haag i-

Wit. fche burgers en 't graauw gepleeght , en dat als onder d'oogen en in tg -

zicht van 's Landts hooghfte Overheit , de Heeren Staaten van Hol-

landt, die in een brief aan zyn Hoogheit den Heere Prinffe van Oranje^

Befchry- ten zeiven daage gefchrecven , te kennen gaaven , dat dit ieJ c
,

diën moord
was door ^e burgery , die

,
op hun bevelen ordre , van de Magiftraatm

mec
n
dc°

r

wapenen was gebraght , om aUe onheilen te verhoeden : dat ^te^ -&
e~

der Heeren
vangeP00rl: ' door frieten met musketten , hadden geforceert ,

de tieere

sSate"
1011

Kornelis de Wit , en Johan de Wit , hunnen geweezen Raadtpenpna-^

ris , die zich, naa de gegeeven fententie vanlounnen Hove ,
op de voor-

fchreeve gevangenpoorte by zyn broeder hadt begeeven ,
ffflt

Ëfff gJf

daar uit gehaalt , doodtgeflaagen , en hunne lichaamen fchandelyk

moedernaakt op y
tfchavot gebraght , en met de beenen aan de <wtp, al-

daar ft
aande , gehangen , een zaake die voor hun en de gantfche ^

deteftabel was , of met afgryzing te verfoeijen. De L; Admiraal

oordeel"
Ruiter lloorclc 't verhaal van deeze moort met ontfteltenis endroeHie^»

°°r ce
' zeggende , dat die Heeren zoo om hals zyn gebraght , ü droevig °^

hooren. Zyn ze fthuldig* gelykmen roept , aanverraadt , of
(0

>

an
hopen van een Barbier , om zyn Hoogheit te doen vermoorden ,

^
.

tnoeft men hen door wettige Rechters hebben ter doodt verweef*1
''

zou tot luifter en eere van den,Staat en 't Recht hebbengeftrekt-
0*

nu zyn zedoor 't raazende volk vermoort. Godt bewaare ons lieve vaa
^

landt voor zoodanig en meerder oproer en opkop. Eenigen verhaa *

dat de Heer de Ruiter, twee of drie dageneer 't gerucht vandenmo
01

^
in de vloot quam , doo/ een brief daar van vverdt vcrwittight ,

e
f

1

m.

tyding by zich hieldt en fmoorde , tot dat ze tevens uitborft. ®* $e(S
. merlyk einde van die twee doorluchtige gebroeders kon niet *fl

,

Qt
dan deernis en medoogen in zyn gemoedt verwekken. Hy ^\ .

de wiflelvalligheit der menfehelyke hoogheit. Hy hoorde d& ^e

waart, die tot tweemaalen toe , als Gevolmaghtigde van den
Staat»

het hooghfte bewindt in de vloot hadt gehadt, en zelfs over hem $
c'

biedtgevoert, die, zonderde koegels van 'tgefchuten musketten
t'o*]

zien, zyn leeven in den leften flagh hadt gewaaght , op de befcnu*

ging van een enkel Barbier , (dien de Gedeputeerden der ftadt V

drecht ter vergaadering der Staaten van Hollandt hadden be^^ op
als een eerloos perfoon

,
fchuldig aan een vuile misdaadt , f*

1

£^
bloote knien om vergiffenis hadt moeten bidden) op den py°b

c{lter

geworpen, ftrengelyk gepynight , zonder iets te bekennen ,
en

f _
er

.

gebannen , met verklaaring , dat hy van alle zyne waardighe"
en

'

f

ampten was vervallen
; dat het volk, met dat vonnis niet te vre^

^
hem met zyn broeder, die hem uit trouwhertigheit quam beZ°e ^er-
zulk een Barbarifche wyze hadt vermoordt, en mishandelt- & ^
heit jammerde hem het omkoomen van den Heere Johan de vvi

^jen>
geweezen Raadtpenfionaris

, die onlangs van vrienden en v
j!

C

,jandt,

ook van vyanden, gehouden werdt voor het Staatorakel van H°

die met zyn wysheit, beleidt, kloekmoedigheit ,
wakkerhc* e -

tg
é-

fpreekentheit, zoo veele gewichtige handelingen hadt beleidt cn
<0$\-

voert. Die tot tweeniaalen toe het voornaamfte beleidt , als
Gevo

f^
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tigdc van den Staat, op 'sLandts vloot hadde gehadt, eerft: nevens de
Heeren Huigens en Boreel, en daarna alleen: die ontrent de beleiding
der zeezaaken den vaderlande onbedenkelyke dienften hadt gedaan,

1

die, door zyn raadt en aanpryzen, hem, de Ruiter, tot den dienftvan
Hollandt hadt getrokken, en te weegh gebraght , dat hem eerft hetVi-
ceadmiraalfchap , en daarna het L. Admiraalfchap , en 't Opperbevel
over 's Landts vloot werdt opgedraagen : die hem altydts in hooge waar-
de hadt gehouden, tederlyk bemindt en begunftight , in den Haage koo-
iende

, in zyn huis geherberght en vriendelyk onthaalt. De herden-
kenis deezer dingen hadden krachts genoegh om dat manhaftigh ge-

moedt met medelyden te beweegen, en hem d'ondanjcbaarheit en woe-
de des volks te doen verfoeijen.

HET
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!«7i . HET LEVEN

VAN DEN HEERE

MIC HIEL DE RUITER,
Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

Hollandt en Weftvrieflandt.

DERTIENDE BOEK.
cïnig daagen naa 't ontfangen van die fchrikkclykcnr-

ding , in 't voorgaande boek gemeldt, werdt 'standts

vloot op den achtentwintighften van Auguftusmeteeii

harde ftorm uit den Zuidtweften op SchooncvcWt

aangetaft , met groot gevaar van merkelyke ĉ"aa

^e
' telyden: dewyl verfcheide ankers doorgingen »

en

k fcheepen 't met de ftengen en rees om laagh voo

twee ankers naaulyks konden houden. Dit onweer duurde den vol-

genden nacht; doch met den daghftilde de windt, en verfcheide
ankers

werden gevifcht. Toen bequam de L. Admiraal de Ruiter, dooi
:

to -

vJnfe richt van een °oftender Schipper, die van Nieukafteel quam, tydinge,

geifchecn dat hy den vyfentwintighften de vyandtlyke Engelfche en Franfche vlo
-

yiooun
tcn

'
ftcrk onzent honderdt zeilen , tuflehen de Welle en het W*j

Waater hadt gezien ; dat zy eerft hadden gelegen om den Zuidtoottefl

»

maar de windt fchevilende, zy 'tdoen hadden gewendtom den Noord
"

vfnviSL
beften. OndertufTchen begoft zich eenigh gebrek van levensmiddel»

üeindcNe- in de Nederlandtfche vloot t'openbaarcn , inzonderheit onder deZee^/

fchc'vloot
ĉncePen : en ^e Heer de Ruiter was zeer bekommert of 'er wei&n

° ' ge victualie uit Zeelandt te verwachten ftondt , door gebrek vang^c \
de muitery en 't oproer dat aldaar by de gemeentens in verfcheide
den werdt aangerecht , waar door zich de Regenten niet in ftaat

vonden

om de noodige ordres te konnen (tellen. De L. Admiraal Bankert^*
d

te dier tydt, met de Heer de Ruiters goedtvinden, een keer naar Mld
"

delburgh, daar de Heeren Staaten van Zeelandt vergadert waaren,
onl

den noodt der Zeeuwfche fcheepen mondeling re vertoonen. Ook fcw&

de Heer de Ruiter derhalven aan haare Hoog. Moog. op dat de gebfe
£

kelyke fcheepen in tydts moghten worden verzien , die anders
ong "

Tioot begint
twyffelt de vlagge zouden moeten verhaten. Daar begoftcn ook -

d

ook ziekte het lang en geduurig in zee blyven
, heftige ziektens in de vl°ot

gaan
wanfi tc zwang te Saan

:

200 dat ™ verfcheide fcheepen twintig en dertig tcg^

lyk naar 't landt in de Gafthuizen moeften opgezonden vV°r
n\ch-

't ftondt tc duchten, dat, door 't vuil, nat, koudtweêr, endelange
"

ten, die nu voorhanden waaren, ook de weinig plundjevan ^rL^t
dekzcl daar 't volk mee was voorzien , de ziekte meer toe , dan a

\
1 ^

te neemen. Op den lellen dagh der maandt ontfing de L. Admira

Ruiter ordre van de Heeren Staaten Generaal, op het verzool

Abraham van Peer, en zyne medeftanders
,
Koopluiden tot VIil»*fe ^

dat hy twee fregatten van oorloge naar Bergen in Noorweegcn % ^
zenden , om zeeker avonturier of kaaper

,
genoemt Ifaak ^och^^
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'tEngelfch retourfchip , doorhem verovert, van daar af te haaien, tebe- 1672,.

fchermcn, en in 'sLandts havenen te geleiden. Volgens dit verzoek Twecfre-

geboodt hy de Kapiteinen Jakob Broeder , en Jakob Pieterszoon Swart , SngSjooc
met hunne fregatten, Edam en Rotterdam, benevens een galjoot , der- naarBcroed

Waarts te zeilen
, en de gemelde fcheepen, en andre fcheepen, die van

gc
_.

daar de wil herwaarts hadden , af te haaien , en naar 't vaderlandt te zonden,

hengen. 'Sdaaghs daar aan werdt de Heer de Ruiter verquikt met de
51 Aug'

tyding
, dat de BifTchop van Munfter het beleg der ftadt Groeningen

,

naar een felle aanvechting van meer dan vyf wecken , hadt moeten ver-
baten. Den tweeden van September ontfing hy een brief van hunne
Hoog. Moog. te kennen gevende , dat de vyandtlyke vlooten op de hooghte
van Petten waren gezien , daar noch was bygevoeght de volgende refolutie.

Extract uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren Staa-

ten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Jovis \ den eerften September 1672. 's avondts ten halftien uuren. \f^
>der:

Is gehoort het rapport van de Heeren Merens ende andere haare Re/biutic

H°%Moog. Gedeputeerden , hebbende , ingevolge ende tot voldoeninge^"^^
V<M der zeiver refolutie commifforiaalvan huiden , aan den Heere Trinffe neraai , ter

Van Oranje gecommunieeert , dat de Kommiffarü Viffchcr hadde gerefe- j^mS
reert

, uit een kommiffievaarder verftaan te hebben , dat hy ontrent de dervyandc-

honderdtendertigh Engelfche fcheepen op de hooghte van Tetten zoude ^c

0
vI5°"

hebben gezien ,
mitsgaders daar op ingenoomen zyne Hoogheits hoogh- hooghte

ivyze confideratien en advys ; waar op gedelibereert zynde , is goedt- Tau p«tcn.

gevonden en verftaan, dat van de voorfchreeve advertentie ten fpoe-
xSe£t%

dighften kennijfe zal werden gegeeven aan den L. Admiraal de Rui-

ter , om daar op behoorlyke reflectie te neemen , de vyandtlyke vlooten

te doen obferveren , in gevolge van haar Hoog. Moog. refolutie van den

17 Augufti left
leden , en de deffeinen van de vyanden van den Staat te ver-

hinderen en te beletten , zoo veel het zelve naa foldaat- en zeemanfchap
zal konnen gefchieden. 'Dat voorts gelyke advertentie zal werden ge-

daan aan den L. Generaal van Welderen , om insgelyks op zyn hoede te

tyeezen , ende alle noodige ordre te ftellen , en voorzieninge tot tegen-
weer te doen, ingevalle de voornoemde vyanden van deezen Staat eent-
je deffeinen van landinge of anders zouden moogen willen onderneemen.
*£>at wyders den voornoemden L. Generaalvan IVelderen , en denL.Ad-
miraal de Ruiter zal werden aangefchreeven , dat de zelve haar

, zoo
veelmoogelyk ,

op de voorfchreeve vyandtlyke vlooten zullen informeren , en

haar Hoog. Moog. zonder eenigh tydt verzuim, adverteren van de kondt-

fchappen
, die haar -van de voornoemde vyandtlyke vlooten zouden moo-

gen weezen toegekomen, of noch zouden moogen toekomen. Ende dat
den

Kommijfaris Knyfzal werden gelaft en geordonneert , zoo als hem
&elaft en geordonneert werdt mits deezen, om door eenige galjoots , ofte
a*der'fnedigh vaartuigh , te vemeemen en doen verneemen de contenan-

tle
t en

fterkte van de voornoemde vyantlyke vlooten , en de kondtfehap- t^A^ •

die hy dien aangaande daar uit of anderszins zoude moogen ^koo-
n

t̂f^
men

. aan haar Hoog. Moog. over nachten dagh bekent te maaken. ZuL
ende deeze haare Hoog. Moog. refolutie gezonden werden aan den hoogh-

ielden Heere <Prinfe van Oranje , tot zyn Hoogheits informatie.

YSBR. van V IERSS EN. Vr.

Accordeert met het voorfchreeve regifter.

H. F A G E L.

XIII. Boek, Aaaaa Dc
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i*7x De L- Admiraal de Ruiter, den inhoudt der gemelde refolutie over-

DC RUite« weegende , oordeelde dat hy met 's Landts vloot wel Noordtwaart

o^c'rcfo- diende te zeilcn
> om °P de vyanden te beter te konnen letten

,

endoor

?a
P
tie.

C tC °"
het afzenden van eenige vaartuigen , die dan te fpoediger weer tot hem

zouden konnen te rugh koomen , van de fterkte, voornemens en c-

weegingen der vyandtlyke vloote kennis te neemen , en hunne Hoog.

Moog.en zich zeiven daarvan te dienen. Doch aan d'andre zyde wera

hem bericht , dat 'er noch eenige krygsvoorraadt uit Zeelandt on^

te koomen , en zagh zonder de zelve de Zeeuwfche fcheepen

by de vlagh te houden. Ook verftondt hy , dat de vloot niet arana

vermindert , noch van een gefcheiden ; en verwachte noch ee^r

fcheepen , die ter zaake van eenige fchaade waaren opgezonden

:

noch by quam , dat de windt uit den Noordtnoordtooften bleet v «

jen, zoo dat de vloot met zeil te maaken weinigh Noordt .

Zya voor- nen winnen. Doch niettemin befloot hy , zoo draa hy maar

fte voordeel zou zien te doen , met de vloot onder zeil te g
aan en

tot voor de Maas , of tot tuflehen Goereê en de Maas te loopen , ^j*

daar de krygsbehoefte uit Zeelandt en de Maas te verwachten-
^

aaodê Heï ĉnree^ ny aan hunne Hoog. Moog. voorts te kennen gcevende
, ^

icnSwatcn. indien de vyanden zich ontrent Texel moghten pofteeren ,
eerdevi

liefcheepen , die van daar verwacht werden , waaren uitgekoow
^

zulks een groot gebrek en ongemak in 's Landts vloot zou ver^°
r

n ,'ae

ken , verzoekende , dat hunne Hoog. Moog. daar tegens z
°.

0]Xfeti

ordre geliefden te (lellen , als zy naa der zeiver hooge wyshcit z°

vinden dienftig te zyn. Hy maakte ook zwaarigheit voor de f k
g

ten , dé Brak en Overyflel , gevoert werdende door de Komman ^
Kornelis van der Zaan , en Kornelis Tyloos , die van voor d'E™e.^ t

's Landts vloot ftonden te keeren , en floegh voor , dat men ,
met eet

lf0(
J.

over landt gezonden, hen door den Refident van hunne Hoog. "
£

te Hamburgh behoorde te waarfchouwen , op dat ze op hunne yCÏ
^en

kertheit moghten letten. Voor de twee fregatten en het galjo^'

,

en ?

leften der voorleden maandt naar Bergen in Noorweegen g^°fl
. Xt

hadt hy minder bekommering, oordeelende, dat ze door de tcgen^ lfl

je
de hooghte van Texel niet hadden bereikt, en vertrouwende dat

J
C '

0P
vyanden in zoo groot een getaale gewaar wordende , liever wc°a

J,
's Landts vloot zouden afkoomen , als zich van de vyanden laateno ^
weldigen. Ter zeiver tydt ftelde de L. Admiraal de Ruiter °rd

f

r<Lon.

men 's Landts fcheepen , die zeer vuil waaren , zou krengen en lc
^efl

maaken. 'Tgeen den vierden in der yl werdt in 'twerk
en rnet

zeiven daage fchoot de windt tegens den avondt Noordtweft »

^oe\tc.

zonnen ondergangk was ze al Weftnoordtweft met reedely*
e ^

^tmefdc' Daar °P deCd Heer de Ruiter ftraks fcin Van 0nder AWOÜ efl

vloot van
°
'tgeén terftondt gefchiedde, hy ftelde zyn koers Noordtnoordt

veiuS
Noordtoofttennoorden

, zeilende den gantfehen nacht. Hy l!

^cfl
,dat

baarde
1

joot op Schooneveldt
, om d'aankoomende fcheepen aan ze%e

ffln quam
Ma^ ze hem zouden volgen, en voor de Maas opzoeken. Denvy* yier

\slli 's Landts vloot met zonnen opgangk , Goereê Zuidtoofttenoo

Dc vloot myicn van haar leggende, op vyftien vadem ten anker. De ~'
ondc

trentGo'e- raai de Ruiter ftelde hier terftondt ordre op de buitenwachten, \ mfter-

reêtcnan- twee fregaten naar Texel , om de viftualiefcheepen ,
die van ^ fC

dam en uit het Noorderquartier werden verwacht , af te naa
.

yaI1

geleiden. Hy ontfing den zeften een brief van de Heeren >ra ^
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Zeelandt, den vierden gefchreeven, hem te gemoet voerende , dat ze t6?z.
net en twyffelden of hy zou, naar zyn gewoonlyk goedt en voorzichtig *tlc(dn

overkg, d'ordre van hunne Hoog. Moog. om met V Landts vloot van St25raa
Schooneveldt naar Texel te verzeilen , om alle quaade aanjlaagen der ZeilMit

.

-vyanden tegen teftaan, en onder Godts zeegen ofte weeren, met alle?*^t
omzichtigheit te werk ftellen : doch dat ze echter niet konden naalaa- dco -

ten zyn Ed. te verzoeken , het ooge mede op de "Provincie van Zee-
landt te willen houden : vermits de vyanden wel zouden konnen de myne
maaken

, van op het Texel ofdaar ontrent te willen landen , cm daar
door 'j Landts vloot van de Zeeuwfche kuft te trekken , en ondertuffchen
de Zeeuwfche eilanden

, ofdat van Kadzand , op het onvoorzienfte te

btfpringen , V zy met hunne geheele vloot , of eenige andre fcheepen met
krygsvolkgelaaden

, gelyk de geruchten al lang gegaan hadden , dat daar
foe een groot getal van foldaaten , zoo in Schotlandt , als in de riviere
van Londen , zou zyn ingefcheept. Ten zelven daage verftondt dc Heer
de Ruiter, dat het pakketboot , van Harwits zeilende , aan een van zyn

d̂ v

dins.vau

galjootsluiden hadt verhaalt , dat het de vyandtlyke vlooten ontrent VüJJ.
01,

Harwits hadt gezien en gelaaten. Verfcheide andre kondtfchappen ver-

kerkten hem in/t gevoelen, dat 'er geen vyandtlyke vlooten opdeHol-
tandtfche kuft vvaaren. Hier leggende beriep hy den hoogen Scheeps-

fo*ygsraadt by een , en was met hun byna den geheelen dagh doende
in 't onderzoeken van eenige wandevoiren f , die etlyke Hooftofficieren f p/idtver-

VVerdentelaft geleit, als ot ze zich in den lelïen zeeflagh , op den zeven- jg™*9^
den van Junius , niet wel hadden gequeeten. De L. Admiraal de Rui-

ter fchreef te dier zaake aan hunne Hoog. Moog. dat daar , zoo veelde
Krygsraadt tot noch toe hadt konnen be[peuren , paffien onder fpeelden , en
dat de befchuldigingen veel vaardigergedaan waaren, dan de bewyzen,
die daar toe vereifcht werden, voor den dagh quaamen. De Viceadmi- Dcvi-
raal Volkert Schram en Schoutbynacht David Vlug werden befchul- f£Ï™

l

en
dight. De Schoutbynacht Jan de Haan droegh zich als befchuldiger ,

Schoutby-

en hadt d'atteftatien of getuigeniiïèn diunnenlafte laaten beleggen. De "anwand?-
Ktygsraadt hadt, door den Advocaat Fiskaal Johan van Wouw, entwee voirbe-

onpartydige Officieren, den Kommandeur en Kapitein Jakob van Meeu-
fchuldiSht-

^en, en Willem Knyf, Kapitein by den Viceadmiraal Swcers, by alle
jcheepen

,
daar zy zouden oordeelen iet te konnen opfpcuren , >t welk zou

bonnen of moogen dienen om te bewyzen wie dat misdaan hadt, nette
Onderrechting genoomen : niet alleen ten aanzien van den gemelden
Schram en Vlug , maar ook van noch drie Kapiteinen , die insgelyks

berden befchuldight. De (lukken , ten wederzyden door den voor-

noemden Schram en Vlugh , en den Fiskaal ,
overgelevert , werden in den

^
rysraadt, in 'tafweezen van de befchuldighden , en van hunne party,

*J

e ttaan
,
geleezen en overwoogen , en gelet zoo wel op hunne mon-

aelinge verantwoording , als op den criminelen eifch van den Advocaat
IS*aal : tot dat eindelyk de Krygsraadt, recht doende uit den naame en

Vonnis by

Weegen de Hoos. Moog. Heeren Staaten Generaal der vereenighde denKrygs-

^<|erianden
i eenpalrighlyk verklaarde , dat de Viceadmiraal Schram [JJJ**

* Schoutbynacht Vim quaalyk en fonrecht waaren befchuldight ,
er- iafthJg g«.

•

fmende de zelve voor eerlyke en goede Officieren ,
foldaaten en zee-

*tden: en injungeerde i den Schoutbynacht Jan de Baan ,
{over enter + w,*-

t
a
ffi

a' /jy buiten fpeciale % authorifatie van den Krygsraadt,^

ï? be* doen heggen van atteftatien , in prejudicie * vanden gemelden tilp.
'

'tceadmtraal en Schoutbynacht, te verre hadt ingewtkkelt , en waar

Aaaaa %
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167%. van de depofanten \ ,

by den Krygsraadtgehoort weezende ,
infrefentie

\Getutgen. van den Schoutbynacht de Haan, de zelve hebben tegengejprooken,
en

opentb/k verklaart , dat daar ïnne meer en anders was gefchreeven ,

dan zy wel hadden getuight
, of haar was voorgeleezen ,

en het zelve

met eede beveftight , ook dat by de geweeze aangeklaagdens met woor-

jvcronge- jen hadt gtnnjur-teert \) de zelve daar voor mede ferkennen, ofandersn ' ontzeiden hem zyn cejfie in den Krygsraadt , zoo lange hy van zulks te

doen zou blyven ïngebreeke: gelyk ook den AvocaatFifcaalzynenetjcn

en conclufie , op en tegens den voornoemden Viceadmïraal Schram

Schoutbynacht Vlug gedaan en genoomen ,
geheel en al wierdt ontzei . .

.

Doch echter werdt d'uitfpraak in advys gehouden , tot dat de zaa

DcKapi- van de befchuldighde Kapiteinen insgelyks zouden zyn afgedaan. W
Sroü- drie kapiteinen, boven eemeldt, dien ook te laft werdt geleidt

,

dat ze

wcr en van hunnen plicht in den leften zeeflagh niet naa behooren hadden betracn ,

£s
U

éï

i

ks

CD waaren Jakob Binkes , van Amfterdam, en Henrik Brouwer en Adr,aa"

ComJchl van Kruiningen , uit Zeelandr. Doch die werden daarna insgelyks
on"

cnfvon?'
fclluIc%n bevonden. Terwyl men in 's Landts vloot op deeze wyze

niffen van" d'onfchuldigen zocht vry te fpreeken , en in hunne goede naarnc c

Ja

n
dt^^; ampten te befchermen, ging de muitzucht, en 't oproer, binnen 'sLan

iprooken. haar gang. De Heeren Staaten van Hollandt zochten 'toproerignv

verdof'h
met een ftrcng Plakkaat in te toornen, maar konden hun ooghrnerk n

van de
g bereiken. Zommigen pooghden alomme groote verandering in, de

muiterydcr geering te maaken , en al de Regenten die hun in den ^eg
n

rq

SanT.rcn daar uit te dringen. Men riep tot dien einde , dat al
d'aanhange^

van den geweezen Raadtpenfionaris de Wit verraaders en niet te

trouwen waaren, dat ze van 'tkuflèn moeften. Hier door raakten

burgeryen in verfcheide fteden meer en meer tegens hunne Wetno

ders gaande , en de muitery was niet te (lillen , of men moeft tot

^en
Vcrande- gemelde verandering koomen : en werdt dienvolgens zyn Hoogheit

gcïbgVof Heere Prin{re van Oranje door de Heeren Staaten maght gegeven,
°

Regenten , de Magiftraaten , die by de burgers verdacht waaren , in de ftede/i
v<"

injewii- Hollandt , die zulks begeerden , van hunne ampten t'ontflaan,
etl

?.

"

f7 'jtug . deren in hunne plaatze aan te ftellen. Doch onder verklaarins .
dat

alleen zou gefchieden voor die reize , zonder gevolg voor het
toekoo-

jnonecb- mende , en onvetmindert 't naadeel van de privilegiën + ,
vry-en

gerechtig-

heden der voorfchreeve fteden in \ toekoomende :

'

en dat de vo°£

fchreeve Regenten daar door geenzins zouden worden gequetft,
ot

ƒJ
naadeelt in hunne goede naame en faam: veel minder dat de zelve da

uit zouden moogen worden gehouden , of aangezien als hadden
ze z*

in de regeering van den Lande niet naa behooren gedraagen :

eIlda \*
*jiuUge- Hoogheit de zelve, met hunne familien * en goederen, zou neCtnC

e\e

i™ye"boe- zyne fpeciale protedie en fauvegarde f . . . Hier door raakten v

*. Regenten ,
die in 'toogh liepen , in verfcheide fteden, op bet aa m s

den der gemeentens, of door 'tbeleidt van anderen , uit de regej-\
h

en geduurende deeze beroerte en opftandt der burgeryen ^
aS

,
tVolk,

konft om iemandt , hoe deughtzaam en trouw dat hy was , y aan
dat nu gewendt was het erghfte te gelooven , een lafterklad

^ ^
te wryven , verdacht te maaken

, in haat te brengen , en op >

vallen. Hier van zagh men in deezen tydt een wonderlyk en

ongeloofTelyk voorbeeldt t'Amfterdam, ontrent het huis van de
.

nJ
^o0f

..

miraal de Ruiter. Al zyn voorige dienften , den vaderlande m ^
gaande tyden , inzonderheit in dit tegenwoordige jaar ,

en tot ^



L. ADMIRAAL DE RUITER. 741
uure toe

,
beweezen , konden hem zoo niet bevryden tegens de loogens 1672.

van valfche tongen , ( die hem uit nydt of andere verborgen inzichten
zochten ten val te brengen) of etlyke honderden

, jaa muTchien duizen-
den van domme of booze menfehen leenden d'ooren aan d'achterklap

,

die men van hem uitftrooide , dat hy 's Landts vloot hadt verraadenen L°ogen

verkocht. Den zeften van September, op een Dingsdagh , raakte de „^Rul
ftadt in roeren. Men zagh veel volks van alle kanten t'zaamen rotten : teniitge-

geen eerlyke burgers , die waaren te verftandig om iets fnoodts van den %°
e Îtcttouwen zeeheldt te denken : maar 't fchuim van 'tfnoodtfte graau, i-aÏ

daar onder veele vreemde bootsgezellen, graatigh naar buit en roof
,

d
t

*™™~
en etlyke honderden van wyven , welker mannen op 's Landts vloot Ruiters

«jenden. Men liep als dulle menfehen naar de buitenkant van 't Waals-
Ijfyvfc

eilandt, daar de L. Admiraal zyn wooning hadt , en zyn huisvrouw, eiUdt.
5"

Jet een dochter, die zy by hem hadt, en een nicht, mitsgaders twee
r"g|

ra

^
dienftmaaghden , zich onthieldt , zonder eenigh manvolk in huis te bcenm«

c

nebben. Dees beroerte quam , dooreen flinks geval of loos beleidt, zoo v

^[v«n -

fchielykop, gelyk een zoomerftorm , die de zeeluiden verraft. Ten heit va/dê
een uuren naa den middagh, naa 'tafgaan van de Beurs, zagh men niet t'zaamen-

een eenigh menfeh ontrent het huis , en een oogenblik daarna quam
ro",n8'

t graau , mans en vrouwen , van alle kanten aangeloopen : zoo dat

net menfehen fcheen te regenen, en de gantfche ftraat op 't eilandt aan

beide de zyden van 'thuis zoo vol werdt , dat men ovex de hoofden

fcheen te konnen gaan. Men hoorde met groot gedruis fchreeuwen ,
fc

s

h
1"^"

dat men 't huis zou pionderen , en 't quam Mevrouw de Ruiter ter ooren : omrcntTet

die , zich zonder manvolk in huis vindende , den Heer Wefïèl Smit , een hüis -

Voornaam koopman , en Kapitein van een vaandel burgers , wiens doch- de^uYter*
ter met haar voorzoon Jonker Johan van Gelder getrouwt was , t'haren 2endt om

huize ontboodt, om zich te dienen van zyn raadt en hulpe. Hy woon- ^feei
de daar flechts een huis of twee van daan naar de zyde van Kattenburg, smit, haar

en op zyn floep koomende , vraaghdehy aan 'tvolk, dat ook voor zyn }™olmz-
deur ftondt, wat 'er te doen was? Zy riepen met onbefchofte taai , Gy dcr > Kapi-

tikken fchelm komt van deftoep , men zal u op zyn Jan de Wits hande-
"™™

7

len. Hy begaf zich daar op ftoutelyk van de ftoep , en zeide , heb ik fprcektmet
1 verdient gy kondt my dan zoo handelen. Op dat zeggen begoften hem

h
wordt

U '

benige te verfchoonen, en te roepen, dat zy tegens hem niet hadden, quaalyk be-

daar op drong hy door tot aan 'thuis van den Admiraal , vindende '
c

c
g
d

e

r"[X
Mevrouwde Ruiter zeer verleegen, en fpreekende van de deur en ven-

Ê
Komfby

fleren te fluiten: doch hy verftondt dat men met dat betoogh van vrees
^f^JJj"

net graau te meer zou tergen of aanlokken , en riedt deur en venfters *
uw'

^ydt open te zetten ,
goet gelaat te toonen , en 't graau goede woor-

den tc geeven, om tydt te winnen. Toen begaf hy zich naar 'thuis
van zVn Vaandrigh , Nikolaas Duizend , die 't bedryf van 't domme volk 'J*h ordre

verfoeide
, en overley met hem hoe men zyn vaandel burgers, 'twelk kommie

^
en dagh of 'savondts de wacht zou hebben, en naar de Muider poort

«loeit trekken, beft in de wapenen zou brengen. Geen trommelllaa- tc brengen,

gers
1

by der handt hebbende ,
dewyl ze zich , naar 't gebruik van dien tydt

,

°P «Jen Dam onthielden , zondt hy zyne dienftbooden door de geheele

ten huize van al zyn fchutters, hun beveelende dat ze met hun
voile geweer voor >t Vaandrighs huis zouden koomen. Den Vaandrigh

5? ^ \\
vaandel ^ zyn ftoep zetten , 'twelk een groot gefchreeuw on-

3? tvolk verwekte. Maar.de Heer Smit gaf te kennen dat het dien
uagn zyn wacht was

; cn dat zyn volk ten dien einde mocft vergadc-

Aaaaa 3
ren

»
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1671* ren, 'tgeen 't graau wat (tilde. Hy zondt ook zyn Luitenant naar

.

d

^
Hy zendt Heeren Burgermeefteren , om hunne Ed. Grootachtbaarheden van

tcnBur
H
« oploop te verwittigen, en byftandt van krygsvolk te verzoeken. °n°~"

reeftere"," tuflchen begoft het graau fterker op het huis van den Admiraal aan

rianck^ dingen, met zoo grootevinnigheit, dat het flechts fcheen tontbreesc

vLfoidaa- aan een aanvoerder, die den eerden (teen wierp. De Heer Smit, z^
daar op weer aan 't huis van den Admiraal begeevcndc ,

verrooilde
^

"
't volk , vraagende , uit wat reden zy daar in zoo grooten ge ^

Wcflei
uuu' 'thuis quaamenï Zy riepen, gy weet het wel Hyaaar tegen

Smits ge- hy 't niet en wijf. Toen fchreeuwden ze met veele keelen en yue
) h

fetS? bulder, om dat d>Admiraal, die fchelm, 's Landts vloot aan deIi^
Tgwau fchen heeft verkocht , en in hunne handen zoeken over te leveren-

dcnAdnf
C

Se vrouwen "ePeri • Hy zocht devlootteverraaden, en zoude voor te

^_
wal , én' van onze arme mannen een ducatongenieten. Andere riepen met v

rcheidthem den ,
Wy hebben hem 'sdaaghs te vooren in den Haage gevangen

t

,

^

verraader. aan handen en voeten gebonden , zien inbrengen. Mevrou de Ruiter ^
En zdt dat Verbaafl over zulk een boozen loogen, zeide tot den Heer Smit,

hygevan-
/ ; - ©4u« ? io)/int ik UpU nfi App<r.en A/inh pen hr'tpf imn MMft

Het graau
dringhc aan 't

fterkaan. wgr

genenden kan dat zyn ? want ik heb op deezen dagh een brief van myn man

Haage was fangen, die gifteren was gefchreeven , waar in hy my mbekent
ffl

en;

een bnef, *
terwvl ze die laazen en daar over fnraaken . den tvdt te rekke*1 ,

ctl

8
Die

a

ioogen dat h met 3'Landts vloot de vyanden eerlang weêr verhoopte te g^
werdtdoor opzoeken. Smit verzocht dien brief aan 't graau te moogen vcrt0° ^

i

fangen, We- rr«t7/-»lrrl-n- r.n U\t irrinrrl*» OOfl 'fvnllr />/* *lie*v>/ti/tt an\/tt Ate d^S „ ,

an
miraal

den Ad-
om » tervvyï ze die laazen endaar over fpraaken , dentydt te rC f JJ^fdt

aal ont- ondertuflehen ordre te (lellen en hulp te bekoomen. Zyn AAm-

SïËd!.
we

" gev°lgnt ' en ny vraagde aan 'tvolk, of 'er niemantwas die des A

raals handt kende ? Eenige riepen dat ze zyn handt kenden. LeeJ ^
zeide Smit , dien brief', en gy zult bevinden dat het zeggen ^ ^
Admiraals gevangenis loutre verdichtzelen zyn. Uit het

}
cc
^
e1

t

Twifton- dien brief ontftondt eenige twift: wantzommigen , des Admiraals 1^
d« 't graau.

kennenjc >
zeiden , 't zyn fchelmen die den Admiraaldit nageeven.

dertuiïchen hadt men ruim een half uur tydt gewonnen : en on

twaalf of veertien burgers waaren in hun volle geweer voor 't
v
^Q

drighs huis gekoomen , als de Heer Smit zyn gantfche kompa^1'^ $m

Wefiel men in de wandeling de Wilde Yren noemde , van de bruaby^e •

patnie

k
bS-'

indifche pakhuizen in haar volle geweer zagh aantrekken. ^^1!!%
gers komt pen , waar toe dit volk ? daar Smit op antwoordde , Ik heb te naclJ

indewape- ^ ^ ftföfafmt , fa* pranftfjen fofo dm eeTften^
val zullen doen , daar om wil ik met myn kompagnie, die zeer ft

e

£ ,

e

'

^Hyfteit by tydts op de wacht weezen. OndertufTchen van 'thuis a t̂r
e

fCj fe!

de weegen ftelde hy met zyn Vaandrigh, Sargeanten en andre Bevelhebbers ,

-

ict

te bezetten, om 'tgeweldt af te weeren. Hy liet de nieuwe Schippers ftraat»
onder

befcher-

te
vcr van ' c huis was

' door drie gelederen muskettiers bezette"'

«cn. 'tbeleidt van eenSargeant, dien hy laft gaf, indien 't graau vV
^
er jan

breeken , daar onder te fchieten. Met de reft van zyn volk »

m
^£ffl te

tweehonderdt man fterkj 'twelk wel gemoedt en bereidt den

volgen , ook zyn bevel naa te koomen , trok hy naar 't ^lUlS

vn eigen

Admiraal ,
en dreef het graau met rottinghflaagen tot aan ^^^yn

huis , zonder het verder te konnen krygen. Toen gaf hy beV
ar lui'

burgers zich gercedt zouden maaken, en als 't graau nergens ^ Jc-

fterde, geboodt hy, dat de muskettiers zouden aanleggen, f" . ^
keniers hunne pieken vellen. Dit veroorzaakte een fchnkKe^

f^
fchreeuw , daar men echter op toe tradt , en met het flaan vaI

Jvef
drde

ting , en de gevelde pieken , die zommigen op de borft ftieten
, yVoe

.
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woefte hoop tot verby des Admiraals huis gedreeven. Op dat zelve i&ïfr
oogenblik quam daar, door een gelukkig geval, een tjalk of kleene uit

Dry fthet

legger, gemonteert met zes ftukken gefchuts, recht voor 'thuis, dfe.Ê^rïST
door de meenighte van fchuiten , die met volk in de gracht laauen , ,

l aark
l

omc

om dit baldaadig geweldt t'aanfchouwen , niet wel voorby kon vaaren. „uf
"*

tx u c .
«O 7 —— ™ ^ 4W„ vaaiu.. uitlegger

ue Meer 5>mit riep den Kapitein toe , of hy met geneegen was den Ad- me
jv
zes

rmraal dienft te doen, en zyn huis tegens het rauzende volk te helpen^tz
tefchermen ? Hy toonde zich willigh en bereidt , maakte zyn gefchut

,

Ruitcrs

op Smits bevel, klaar: 't werdt te boordt gebraght , en met fchroot ge-
d

Die toont
«aden. Dit veroorzaakte groote fchrik onder 'tgraau, dat zelf niet wift^ch bereidt,

door wien 't gaande was geworden , en dien 'taan een aanleiderhadtont- aiLTkbar
orooken, om in tydts aan te vallen. In deezen (landt vanzaakenquaa- onder

toen achtien welgemonteerde ruiters , door de Heeren Burgermeefters , fcÊ" cn.

tc

°P 't bericht van Weiïèl Smits Luitenant , derwaarts gezonden , met groo- Eenige rui-

ten haaft op 't eilandt aanftooten , en zy zouden veel honderden van :
c

tgraau met hun rennen in 'twaater hebben gedreeven , ten waare Smit, waa i s-

2ich naar hen toe begeevende , hen verzocht hadt zich in ordre te flui-
eilandt'

ten
, en zachter te ryden. Dus quaamen ze by de gevvaapende bur- Het graau

g
ers, die toen nevens de ruiters op de moedtwilligen aandrongen, en ^uts ge-

joegen ze tot aan de nieuwe Bantemerftraat : hen tot dus verre voort- jaaght.

dryvende
,
quam ook de Heer Kornelis Roch , Oudtfcheepen en Raadt R0^mï"

der ftadt , met een gedeelte van zyn kompagnie burgers , in volle vvaa- zyn burgers

penen , ter goeder uure den Heer Smit met de zynen te hulp. Ook ™
r

andre

quaamen korts daarna, toen 'tgraau vaft afweek , de vier naaftgelegene dïs

8
ko"

n"

kompagnien burgers t'hunner byftandt. Men vondt toen gezaament- ?
1en tot

lyk geraaden , dat men de vier bruggen van 't Waalseilandt ieder met DeVier

een kompagnie burgers zou bezetten : 'twelk ftraks in 'twerk werdt bru^cn

geftelt, en al 'tgraau moeft toen 't eilandt verhaten; een ieder liep zyns ^rdVn'Ë?
weeghs , en de toeleg van pionderen was hun gemift. De Heer Smit

,

zcr
-

.

ziende dat 'er op 't eilandt niet meer te doen viel , trok met zyn volkmoel'Ê?"
Jiaar zyn wachtplaats , de Muider poort. Maar 's nachts werdt het ge- ei,andt Y«-

heele eilandt door de vier kompagnien, die led waaren aangekoomen/H^t eilandt
rondtsom bewaakt . en men liet daar niemandt op koomen , dan die wordt den

men zeekerlyk wift dat daar woonde. Des anderendaaghs
, op den

toaandelyken bededagh, quam 'er 's morgens weer eenigh gemeen volk dc burs«s

Voor den Heer de Ruiters deur 5 maar door 'thooren leezen van een zy-
bewaakc-

Her brieven , meldende de plaats daar hy zich met de vloot toen in

goeden (laat bevondt , gingen ze wel haaft huns weeghs. Ook hieldt

*jch de gemelde uitlegger noch voor de deur , en bleef daar noch wel
v*er of vyf daagen leggen. Daar by bleef 't , en die beroerte hadt geen
verder, vervolgh: want de boozen zaagen geen kans, en donweetenden
vonden zich bedroogen. Men merkte nu dat al *t quaadt gerucht , ten

£
aoeele van den Heer de Ruiter uitgeftrooit , geen fchyn van waarheit

I

ü
- 'Tis aanmerkelyken vreemdt dat deesdulle beroerte, en fnoode

oploop
, door voorzichtigh en kloekhertigh beleidt zoo gefluit werdt,

°nder een droppel bloedts te vergieten : en noch vreemder, dat men
"°oit met zekerheit kon verneemen wie de (lichter en aanlegger was
^an zoo verfoeüyk een toelegh. Daar viel wel fterk vermoeden op
ommigeperfoonen) die op geen giffingen , al fchyncn ze eemgen grondt boozen toe

^ hebben • ftaan te noemen 'T is zeeker dat iemant ,
daar ontrent legh,

^oonende
, toen de burgers van den Heer Smits vaandel begoften te

vc*gaaderen, zich daar by voegde, en, zich gelaatende nergens van te

wee-
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I £71. weeten, den Kapitein vraaghde, wat het volk begeerde , en ds&thcm

gezeit hadt wat 'er gaans was , daar op antwoordde, • Ik ben jtraks by

een Heergeweeft, die by dit volk met een enkel woordt meer zouver-

moogen ,
dangy met al uw burgers. Dat dees' beroerte met voordacht

was verwekt, werdt te meer gelooft, om dat Mevrouw de Ruiter driw

daagen te vooren, op Zondagh, een brief van haar mans dochter, e

huisvrouw van den Kapitein Johan de Witte, uit Rotterdam hadt ont-

fangen, te kennen geevende, dat daar 't gerucht liep, dat haar va ers

huis t'Amfterdam geplondert was, of geplonderdt zou worden,

weeten wy uit veele ondervindingen , dat zulke vroege en voorbaang

geruchten veeltydts uit voorbedachte of beleide toeleggen ,
zeekere voor-

neemens , en vaftgeftelde befluiten , plaghten t'ontftaan , en dat ook zu

ke tydingen meenighmaal voorbooden waaren van ongeziene en on-

verwachte zaaken. Dus liep de Heer de Ruiter ,
terwyl hy in zee wa*j

en zyn leeven voor 's Landts welftandt waaghde , gevaar om van

'tzyne, zoo eerlyk gewonnen, ontbloot en berooft te worden:
tg

miffchien by de nakoomelingen ongeloofTèlyk zalfchynen, ennoenta

veele duizenden van ingezeetenen met hunne eigen oogenzaagen-

ook zeer gelooflyk dat het quaade voomeemen zyn voortgangk z°u t>

hadt hebben, indien de trouwhertigheit van den Heer Smit, endegoe
-

willigheitzynerfchutteren, en andre burgeren , niet in tydts in de we^

waar geweeft, om 'tquaadt af te weeren, en 'thuis te befchermefl-

L. Admiraal de Ruiter eenige daagen daar naa , uit een brief van W
huisvrou, verftaande wat t'Amfterdam ontrent zyn huis was voorg

len , ftondt verbaaft over zoo onverwacht en vreemdt een tyding

»

borft , met verwondering en ontfteltenis over de boosheit der tyden

,

deeze woorden uit i My wordt nagegeeven, als of ik 's Landts

aan de Franfchen zou hebben verkocht. Ik weet niet hoe de *°a",t

menfehen zulk een hogen konnen verzinnen: daar 'tin de vloot n°c ..

les in goede ordre en by een is.
3Tümy leedt dat 'er menfehen in0^s

ve vaderlandt zyn die zulk een quaadt vertrouwen op my hebben- j
ik 't nochtans , met goedt en bloedt voor den Staat te waage/ff ^

"

ders betoone. Hy vondt zich te deezer tydt in een dubble bekomme-

ring: eerftten aanzien van 's Landts vloot, die hem werdt toebetrouwt»

hebbende alle daagen 't gevecht met de vyanden te verwachten :

e

daarna over 'tgevaar van zyn huis, vreezendedathetgraau ,

'tWC^n ,

was gaande gemaakt, voor de tweedemaal aan 't hollen moght
'

en den fnooden toelegh hervatten. Naa eenig overleg vondt hy
J|? ^

den , Sauvegarde , ofvrye hoede , van zyn Hooghei t den Heere Primie

Oranje te verzoeken , en fchreef daar over den volgenden brief.

BricfTan Doorluchtige
, Hooghgebooren Vorft en Heere

,

aa^yn
r

Dewyl my bericht wordt dat de Heeren Regenten der fl
adt

,t Jde

dcn°plTns
dam

'
zo° wd ah m andre Steden van Hollandt en Zeetindt *

Styt f

m oranje, gemeente verdacht zyn
, en dat ik , als een inwoonder ^an ^e

. r
Qien

.

yrzoeken- ontrent myn huis en familie aldaar mede nu onlangs al een%e jM
garde voor tien f heb moeten futforteren

[ , gelyk uwe Hoogheit dat
zyn huis

, zal hebben verftaan : die tot noch toe door de goede diretfie en
vo

_

«SSk. ge van de gemelde RegeeringZyn gefluit; zoo ben ik nochtans bea ^
iMoe

ep
' ™anneer de gemeente andermaal iet meerder moght beginnen , .^^oti

.

iighedZl' devoiren van de Magijtraat daar ontrent van hetzelve fiicces ff
.kde

+^erdr«- den moogen weezen : omme daar inne in tydts te voordien, & ^y.
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wymoedtgheit genoomen van uwe Hoogheit by deezen onderdaanighlyk 1671.
te verzoeken , dat de zelve de goedtheit belïeve te hebben van de ge-
meente totAmfierdam te doen verft'aan , door affixiej van een biljet van t.-***»*

Sauvegarde
, voor ofaan myn huis ,

gclyk my bericht wordt dat aan
mg '

anderen ü gefchiedt , dat uwe Hoogheit het zelve , mitsgaaders myn
huüvrouwe en familie , is neemende onder des zelfs iüujire protectie,
waar mede vertrouwt wordt dat alle verdere gedreighde onheilen ty-
detyk zullen konnen worden geprevenieert en voorgekoomen. Ik en de
wynen zullen zulks ten allen tyden met een fchuldige dankbaarheit er-

kennen
, en in alle occajien betoonen dat ik ben en blyve ,

Doorluchtige
,
Hooghgcbooren Vorft en Heere

,

A
fm in de Uwe Hoo&heits
Provinciën

, ten anker D

cfr"eo0ftl!ZZft

an Zeer ootmoe^ge engetrouwe Dienaar ,

&?£l£# MICHIEL ADR. DE RUITER.

Doch zyn Hoogheit hadt al voor't ontfangen van dien brief, op 't ver-

bek van andre vrienden , Sauvegarde ingewillight
, gelyk dit affchrift te

kennen geeft.

X

re,

%<

de

rn

z
ni

A.

WILLEM HENRIK, by der graden Godes , Prinffe van Oranje Sauveerde

en van Naflau , Grave van Catzenellebogen , Vianden , Dietz
, Hoogheit

Lingen , Meurs , Buuren , Leerdam , &c. Marquis van der Veere den Prinffc

en VlüTingen , Heere en Baron van Breda , der ftadt Grave en Lan- '00°""^'

de van Kuik , Dieft , Grimbergen , Herftal , Kranendonk
, Warne- L° Admi-

fton, Arlay, Noferoy, S c
. Vyt, Daasburg

, Polanen
, Willemftadt raaldcRui-

Niervaart, YfTelftein, St. Maartensdyk
, Steenbergen, Geertruiden-

bergh, de hooge enlaage Swaluwen
, Naaldwyk, &c. Erfburggra-

ve van Antwerpen en Befancon
, Erfmaarfchaik van Hollandt, Gou-

verneur en Stadthouder van Hollandt, Zeelandt en Weftvrieflandt,
Kapitein Generaal en Admiraal der vereenighde Nederlanden.

\Aüen den geenen die deezen zullen zien ofte hooren kezen fahiyt.
uoen te weeten, dat wy , om goede confideratien , ons daar toe move-
rende

, /;/ onze bezondereprotectie en Sauvegardegenoomen hebben
, en nee-

Ken by deezen, denperfoon van den L. Admiraal Michiel Adriaans&oon
*e Ruiter

,
mitsgaders zyne huüvrouwe , kinderen en domeflykken

, als
ftede zyn huis tot Amfierdam , de meublen van het zelve , en voorts alle

tyve zoo roerende ais onroerende goederen en effecten , waar en hoedaa-
n$h de zelve zouden moogen weezen , omme voor alle geweldt ,

pion- ,

e*mge^ infolentie en overlaft , waar mede hy zoude moogen gedreight
^raen

, befchut , be/chermt en bewaart te zyn : Lafïende en ordonne-
vtde derhalven allen en een iegelyken , van wat ftaat ofte conditie hy

v
l

f-
e moogen weezen, den voornoemden L. Admiraal de Ruiter ,

mits-

ö^ets alle die van zypefamilie ,
vryen vrank, ruftelyk en vreedelyk te

aten woonen, en alomme verkeeren, zonder hem aan zyn perfoon ofte

6°ederen eenighz'ms te molefteren ofte beleedigen, op peene van onzein-

Ja
at
r' €nde van daarover, anderenten exempel , zonder conmventte \ ,]9°ilu]'

Wraft te werden. Gedaan in 't leger by Bodegrave, den 9 Septemb. 1 672.
*

G. H. PRINCE dORANGE.
Ter ordonnantie van zyn Hoogheit

,

C. H U I G E N S.

XIIL Boek. Bbbbb Het
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1671. Het zegel van zyn Hoogheit was hier opgedrukt in rooden vvanche.

Doch dees Sauvegarde werdt ergens opgehouden , en quani eerlt et y-

ke weeken daarna in handen van Mevrouw de Ruiter : ook verdwce

het valfch gerucht' en met eenen de bekommering voor meer ongema .

'sDaaghs naa de beroerte, ontrent deL. Admiraal de Ruiters huis t Am-

^'s Landts^ fterdam voorgevallen, werdt hy voor Goereê met 'sLandrs vloot doo^

woTg^c-
C

een zwaaren ftorm , uit den Zuidtwefttenweften, overvallen, JV

rcêmctecn moeft ften cren en rees ftryken. Hy liet twee boeghftukken naar ac ï
-

zwaare ii &
, Jri-"7 i"7

! j^aMvks anker
ftorm oTer- ren haaien , om t fchip voor te beter te doen reizen ,

zyn daageiy^

va"™" ging door ' 200 dat liy
'

c plechtanker moeft laaten vallen ,
om den »cn

-

7Sep/
' bynacht niet voor de boeg te koomen. Dit harde weder duurde y

drie daagen , hoewel het zomwyle wat minderde. Kapitein ^ aaJ~
was van zyn anker gefpilt , doch men zagh hem noch om de '

y
'

Een brander hadt al zyn kabels op een naa verlooren , en de f*^^
deedt hem door een lootsboot belaften naar binnen te zeilen ,

otn ^
weer te voorzien. Den zevenden, even voor den ftorm , ontfing Vf

refolutie van hunne Hoog. Moog.. den derden der maandt ,
aanga ^

\ankr
ST ^ rcvicl:ualiercn \ van 's Landts vloot ,

genoomen , en den elfden
, ^

behoeft?te het onweer, noch een ander op verfcheide punten van zyn ĉnrX
ven

uv-

imnjen. hunne Hoog. Moog. die hier beide ftaan in te voegen , op dat net
^

11 sett,
ke hoe zeer jict bezorgen yan >s Landts vloote den Heeren S&atc

herten ging.

Extract -uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeten

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

isatardag. Sabbathi \ den 3 September 1671. ^
d« Hewen

Ontfangen een mïjjive van den L. Admiraalde Ruiter ,
gefchreevef

jen
swaten^raa-

?*fchip de zeven Trovincien , ten anker leggende op Schoonevelt »

^

kende het q t Auvufti leftHeden, houdende advertentie , ende onder anderen-,
reviaualie-

J
»

ö
»

J
/ /. • i . l.r.-- -—Lsn..Aê*A

ten van
's Landts
y
\Ge'brek^- defefteh \ van vïvres ïn 's Landts vloote bcgonden fopenbaar0 ]

lyi&eden. der dat tot remplacement \ van eenigeKoHegien terAdmiraal^t^ ^ n
t

rervul' deeze maandt September noch iets aldaar was aanapynn*yipn .
dat Me

31 siugujii tejiieaen , nouaenae aaverieniie , tnuc unucr t+rwi • *
e

nademaal nu den tydt van vier maanden buiten duins geviBuali^
r

's landts moeten isueezen zyn omgekoomen ,
daagelyks zich al meer effde

tng
deeze maandt September noch iets aldaar was aangekoomen ,

"a
Q0.

* By'm- malkanderen accommodeerde *, by formevanleeninge
, zoo veel h{*

r,

fuipquïm. gebkwM, om de voorfchreevevloöte by malkander'en te houden ,

*n<v^
wachtinge dat de viclualie , die men te gemoet ziet

,
ondertufij

3

^
i Aankoo. arriveeren \ : maar dat voor de Zceufche fcheepen , die het weeft6 ^

mea
' dight waaren , veel zwaarigheit wierde gemaakt , ofdezelve

'

J>^ ^
victualieert zouden konnen werden

, by faute van geldt ; Voorts ' ^
den L. Admiraal uit Zeelandt wierde bericht, dat hy den Schout ^
Matthyszoon met het fchip Oranje van daar niet alleen niet ^
verwachten, maar dat de Kapitein Willem Henrikszoon met ^yddf
Middelburgh , die hy

, voor het afzeilen naar de Eems ,
der^ar

0p «ede-

gezonden om te repareren, albereidts mede was opgelegt '> viste ter

libereert zynde , is goedtgevonden ende verftaan , dat aan
'J
&

,noernt

,

Admiraaliteit , refiderende tot Middelburgh in Zeelandt vo

gefchreeven zal werden, dat haar Hoog. Moog. over de voorj1

"jeft

haare nalatigheit ten hooghften zyn misnoeght , ook &er ^ yarc
en gefurpreneert , dat ze niet alleen de voorfchreeve fcheepen

v
^aar

Warmde,
direttie , onder 's Landts vloote navigerende \ ,

niettydelykei^0Ch

behooren hebben gereviclualieert en van alles verzien ,
nemaa ^r
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daarenboven het voorfchreeve fchip Oranje in houden , ende het fchip i6jz.

Middelburgh hebben opgeleght , dat zoodaanigeproceduren voor den Staat
onlydelyk ende onverdraagelyk zyn , te meer , geconjidereert dat de meer-
genoemde 'j Landts vloote onder anderen jegenwoordigh in zee ageert ,

om de kuften van de hooghgemelde Trovincie van Zeelandt jegens ge-

vreesde attacques j , ofte defcentes \ , van de vyanden deezer Landen te t Aanvat-

protegeren en te befchermen; T>at ze derhalven alles ten Ipoedighften
l

^'Lmdm,

e»de aanflonts willen repareren, ende dienvolgens de voorfchreeve fchee-gen.
pen van haare directie als noch in aller yle revitfuaiieren , ende van
de gerequireerde \ noodtzaakelykheden ende behoeften verzien , tot den % viteifth-

kften van deeze kopende maandt incluis, ende de voorfthreeve twee te%

fiheepen , feene genaamt Oranje , ende t 'andere Middelburgh , wederom
onder 's Landts vloote zenden, zonder daar van langer in gebreeke te

bfyven, op dat de dienft van den Staat daar door niet meerder en wer-
de verachtert, ende dat ze haare Hoog. Moog. zullen hebben te berich-

ten, watby hun daar ontrent zalzyn gedaan ende verricht: des zalge-

fchreeven werden aan de Heeren Staaten van de hooghgemelteTrovin-
c?e van Zeelandt, dat haar Ed. Moog. het gemelde Kollegie ter Admi-

raliteit tot 'tgeene voorfchreeven ü , doorprompt furnijfement * van * Vaardige,

de noodigepenningen , willen bequaam maaken en animeren. Dat wydersJ^
haf'

d3

andere vier Kollegien ter Admiraaliteit zal werdenaangefchreeven ,

dat haar Hoog. Moog. ten hooghflen verwonderdt zyn , dat tot noch toe

by haar geen ordre tot het voorfchreeve reviflualieren ü gejtelt , ende

dat de gemelde Kollegien aangemaant zullen werden , om defiheepen van

oorloge van haare directie als noch ten fpoedighften te reviflualieren
,

ende van alles verzorgen tot den lejlen van deeze kopende maandt in-

cluis , voor zoo veel zulks op den ontfangh van de te fchryvene brie-

ven niet en zoude moogen zyn gefchiet. Ende zal extract van deeze

haar Hoog. Moog. refolutie gezonden werden aan den gemelden L. Ad-
miraal de Ruiter , om tefrekken tot des zelfs narichtinge.

YS BR. van *V IERSS EN. Vei

Accordeert met het voorfchreeve regtfler.

J. S PR ONi S EN.

Extratt uit het regifter der refolutieti van de Hoog. Moog. Heeren
Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Luna den 5 September \6j-l.

,

Ontfangen een miflive van den L. Admiraal de Ruiter
, gefchrceven in "

d^Iu»c

* fchip je zcven provinciën , ten anker leggende op Schoonevelt , den "
Staatco op

derden deezes, houdende refponfivef op haarHoog. Moog. brief ende " ^hadc
^ejolutie van den eerftendaar tevooren, ende advertentie , dat hymet'' ^kenic
s I-andts vloote wel Noördtwaart aan diende te avanceren ,

om ^Undts
vyanden 200 veel beter te konnen obfervecren , ende door het afzenden "

^ eenige vaartuigen
, dié dan te fpoediger weder zouden konnen tot"tvw*.

£
em koomen

, ons op der zeiver fterkte ende a&ien te informeren ,

"

l
nd(

: haa*e Hoog. Mooa. ende hem daar van dienen ; Dat ook de windt"
£och continueerde uit den Noordtnoordtooften , zoo dat hy met zeil -

^e maaken weinigh Noordt zoude konnen winnen, zaltiettemin, zoo"

dl
aa maar ^ minfte voordeel zal zien te doen met de vloote on-"

Qe
* zeil gaan, ende tot voor de Maas , ofte tufïchen de Maas ende"

Bbbbb x G°e-
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1671. „ Goercê avanceren , ende de victualie voor de fcheepen uit Zeelandt al-

,| daar doen volgen ende over neemen , • gelyk hydaar mede zal doen met

„ de victualie voor de fcheepen uit de Maas , van Rotterdam verwacht

„werdende , ende ondertufTchen van haar Hoog. Moog. verwachten

„communicatie van de kondtfehappen , die dezelve , door direaie van

„van den KommhTaris Knyf, zullen moogen toekoomen; maar dat zee-

ver Galjootfchipper , genoemt Picter Janszoon Schotter, voorleden

„ Woensdagh 'snamiddaghs ten drie uuren, zynde geweeft den
laatl e

„van de voorleden maandt , uit Texel was gezeik , ende des anderen-

,, daaghs , zynde den eerden deezer , by hem in de vloot gekoomen ,

zon

„ der een eenigh vyandtlyk fchip daar ontrent in 't water te hebben ver-

toornen, doch hadde maar twee mylen van de wal gezeilt, ende y

„gevolge maar vier mylen in zee konnenzien. Hy maakte ook reilexie

,

„dat, in gevalle de vyanden haar weder voor ofte ontrent liet Texe

„ zouden , moogen hebben , ofte noch koomen te pofteren , eer en bev°
n

„ rens dat de victualie van daar was uitgekoomen , die c*e Heeren

„ 't Kollegie ter Admiraaliteit tot Amflerdam hem , by der zeiver nw 1V

„van den 3oAugufti leftleden , hadden gecommuniceert dat een dag

„twee a drie daar naa zoude uitgezonden werden, het zelve ge

„ kleine incommoditeit aan 's Landts fcheepen van Amflerdam .

„ Noorderquartiere , ende Vrieflandt zoude cauferen , onderdaamg» y

„verzoekende, dat haar Hoog. Moog. in zoodanigen cas 't zelve
'
oe

*

„ven te neemen inbehoorlyke confideratie , ende daartegenszooda

„ ge ordre te {tellen , als naar der zeiver hooge wysheit zouden vin

„dienftigh te weezen. In de voorfchreeve ongelegentheit maakte nV

„zwaarigheit voor de fregatten de Braken OveryfTel ,
gevoert

„ dende door de Kommandeurs Kornelis van der Zaan , ende Korn

„Tyloos, die van voor de Flve weder naa s Landts vloote ftaan te*

„ ren , ende was van gevoelen , dat het dienft zoude konnen doen

„haar Hoog. Moog. over Landt aan der zeiver Minifter tot HamD^
» by aanfehryvinge geliefden t'injungerenj-. dathyde voorfchreeveW

4. Geruft- „ mandcurs daar van adverteerde , om mefures tot haare fecurif^'ft

ieif- „ naa te neemen : dcrwee andere fregatten met het galjoot, naa Bergcri

„ in Noorweegen afgezonden , konnen door de voorfchreeve
contrarie

„windt nóch de hooghte van Texel niet hebben bereikt , en alz°° v
„dezelve gifteren noch hadde gezien, derhalvenhy hoopte, datzy»

$T*hk> „vyanden zoo nombreus % gewaar wordende
, liever by hem

„ zouden afkoomen, als haar daarvan telaaten overweldigen. ®?cn
-J.

„jonghft van de Eems voorliet Texel quam was aldaar, zonderden»

„fte kennilTe aan hem te geeven, van de vlagge gefcheiden
en^e h

„vallen den Kapitein Klaas Anker, met zyn onderhebbende/
c

.
£ 'i^jt

„naamt Alkmaar, (taande ter direftie van 't Kollegie ter vt be-
„in Weftvrieflandt ende den Noorderquartiere, hy hadde 'v&

y
e
Z{eél*

„ gin ten befte geduidt, ende geoordeelt, dat het was gefchie^
bY

zich
* Getrek,

„ van victualie, ende dat hy, daarvan voorzien zynde, *c
f
c

ter c0n
„onder de vlagge zoude hebben vervoegt 5 maar was tzedert

„trarie bericht, dat het welgemelde Kollegie van voornemen
Lf>r lAvr frhin on j~ re licentie ,yfte ^n. „ zyn het zelve fchip op te leggen, ende de volkeren te licefltl ^

topmerk, „ dat hy geloofde tegens haar Hoog. Moog. intentie J.
te vveezen

vervvit'

„daarom van zynen plicht geacht hadde de zelve daar van ' ^et'
„ tigen , gelyk hy ook aan de meergemelde Heeren hadde g,

a|Vefl

„ven, dat hy den Advokaat Fiskaal aldaar hadde gelaft ,
dien ^yn«
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2yne a&ie tegens den voornoemden Kapitein Anker te inftitueren naar" 1672.
behooren; En in cas haar Hoog. Moog. moghten goedtvinden daar

"

over aan het gemelde Kollegie ter Admiraaliteit in 't Noorderquartier "
tefchryven, dat de zelvedaar benevens geliefden te recommanderen ,"
dat op 'tfpoedighfte aan des zelfs Viceadmiraal Schram en Schout-*'
bynacht Vlug

, mitsgaders andere Kapiteinen, eenige zwaare ankers"
en touwen geliefde toe te zenden, hebbende de gemelde Viceadmi-"
taal geene andere ankers als een , daar hy tegenwoordigh voor leidr , •«

en het verloopen zaifoen zou in toekoomende geen ankers en tou-«
wen fparen. Waar op gedelibereert zynde , is goedtgevonden ende f
verftaan, dat aan 't Kollegie ter Admiraaliteit tot Amfterdam zal wer-"
den gefchreeven, dat zy alle moogelyke ordre hebben te ftellen, en"
Zoodaanige voorzieninge te doen ,|dat de vi&ualiefcheeepen , in de voor-

"

noemde miflïve geroert, kenniiïè magh werden gegeeven, ende in al-"
let yl gewaarfchout , dat des vyandts vloot haar voor ofte ontrent

"

Texel wel moghte hebben gepofteert , dat zy derhalven op haar hoe-

"

de moghten weezen , om niet onbedachtelyk in 's vyandts vloot en "

handen te vervallen , waar door groote ongelegentheit aan 'sXandts "

fcheepen zoude werden veroorzaakt: dat mitsdien het gemelde Kolle-*'

gie, tot verhoedinge van alle fchaade , voorts zoodanige ordre zal heb-*'

ben te ftellen , als naar gelegentheit des tydts zullen bevinden te be- *'

hooren; Dat insgelyksby miflïve den Refident Roomer tot Hamburgh*'
*al werden aanbevoolen , alle moogelyke vlyt ende neerftigheit aan "

te wenden, om de twee Kapiteinen , van der Zaan en Tyloos, die van <'

Voor de Elve weder naar 's Landts vloote {taan te keeren
, aanftondts "

meede hier van advertentie te doen , ten einde de zelve haare mefu- «

res, tothaarefecuriteit endeverzeekeringe , daar naamoogen neemen;**
Dat eindelyk aan 't Kollegie ter Admiraaliteit in 't Noorderquartier zal"
werden gefchreeven, dat haar Hoog.. Moog. ten hooghften verwon-"
dert ende misnoeght zyn te verneemen, dat het welgemelde Kollegie"
van meeninge zoude zyn het fchip van Klaas Anker op te leggen ,

"

en de volkeren te licentieren, dat zoodaanige proceduren zyn vaneen*'
Pernicieufe confequentie | , en voor den Staat onlydelyk : inzonder- *' + vertef.
heit nu ter tydt

,
daar daagelyks de vyandtlyke attacquen , of defcen- "

l̂ ev°r̂

fes 4 , te bevreezen ftaan , dat ze derhalven ten fpoedighften daar in zul- " + ^Wï*.
'en hebben te voorzien, ende zulks te repareren, ende haare Hoog.
Moog. aanftondts te berichten , wat by hun daar ontrent zal zyn ge- ««

daan. Dat mede het welgemelde Kollegie aan den Viceadmiraal Schram "
CI* den Schoutbynacht Vlug, mitsgaders aan andere Kapiteinen , eeni-"

Se zware ankers en touwen op het fpoedighfte zullen hebben toe te*'

eenden, in conformité { van het verzoek by de voornoemde muTive" *Afr*r«;/r

gedaan
: zullende hier van extract gezonden werden aan de gemel-"^

e
Admiraal de Ruiter, tot des zelfs narichtinge.

HORENKEN. W
Accordeert met het voorfchreeve regtpr.

h. fagel:
Ter zeiver tydt bequam de Ruiter noch een brief

1

van hunne Hoog.
^oog den zeften gefchreeven , by welke hem een affchnft van een
tiet derHeeren vanBeuningen en Vrybergen , uit Bruflel

,
van den vier-

cn deez<*
, werdt toegezonden , voor zoo veel 't van de vyandtlyke vloo-

Ebbbb 3 ten
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1671. ten fprak , meldende , dat een vertrouwt man , den negeoentwintigften

Ty<% Julius uit de reviere van Londen overgekoomen , hunne Ed. baat be-

JirdK
1" richt, dat men in Engelandc bezigh was om volk tepreflen, cn met het

vioor. toeruften van eenige groote koopvaardyfeheepen , om fterker a4s voor-

heenen in zee te koomen , dat op de reviere van Londen over de 5000

foldaaten by der handt waaren , die {tonden om ingefcheept te wor-

den. . . Met noch een anderen brief , den achtften 'savondts ten acht

Naarder
Uurcn gefchreeven , lieten hunne Hoog. Moog. hem weeten ,

dat een

bcridn va» Schipper , door een kaaper van voor uit de reviere van Londen gebaa ,

ÏXgen €n

m

Middelburgb opgebraght , verhaalde , dat hy daar den tweeden

toeleg.

c
" September gezien hadde dat dEngelfche en Franfche vlooten m ™

reviere ontrent Quinenburgh kagen , om te reviBualieren enfiboon

maaken, en dan landtfoldaaten in teneemen, ook paardevolk ,
daar toe

hy gezien hadde dat vier fluitfcheepen waaren geprepareert ,
die aan

deeze zyde van Gravezande laagen: dathy ook vier minden"vaartui-

gen , metfchoppen , fpaaden en kruiwaagens gelaaden , hadt geiten ,

dat daar 'tgemeene zeggen was, dat het op Walcheren was gemunt,

meenende dat zy dan alles zouden meefter zyn , immers van de kaaper
St

die hen nu zoo veel fchaade en afbreuk deeden. Hunne Hoog- Moog.

hadden ook dit bericht aan zyn Hoogheit den Heere PrimTe van Oranj^

2

A
nHoT

n
gezonc*en, om ^aar °P zyn aanmerkingen en advys te verzoeken, ^y11

hek.

°°S" Hoogheit fchreef daar op den negenden , uit het leger by B0^^
dat hy , ten opzicht van zulk een toelegh op Walcheren ,

voor

dienft van 't landt beft hield t 'te zyn, dat men den L. Admiraal de 1\
'

ter ordre zou zenden , van zich met zyn onderhebbende maght
\J

C

op zyn voorige poft van Schoonevelt te begeeven. Volgens ort advy

vverdt by hunne Hoog. Moog. den tienden beflooten, den Heer de K

De Ruiter ter die ordre toe te zenden: welke laft hem ook den elfden, neven*

dr

r

e
8
om°

r
" gemelde refolutienj, ter handt quam. Opdenzelvendagh ,

gclykb°V
f<
,

weêr naar gemeldt is ,
onfing hy ook de tyding van den toeleg om zyn hüj^ i

te

C

zeüen!
clt

pionderen , cn werdt nu zoowel door vyanden van binnen
, 'tiji^?

t Bejiuiten. ichuim , als door buiten vyanden , d'Engelfchen en Franfchen
, g

e^rel^ •'

'Tviel hardt zyn lyf en leven daagelyks voor 'tvaderlandt op
d'onftul

~

mige baaren te waagen, en voor eenlandtverradcruitgekreetenteW
ol>

den: 'sLand» ingezetenen by hun recht en eigendom te befeber^!
1 '

en ondertuflehen gevaar te loopen van al 'tzyne te verliezen.
D°eh j

hadt zich te trooften met het gemeene heldenlöt j dat ook den belte

te beurt viel: te weeten, dat onbeloonbre dienften dikwils

en nydt wierden vergolden. Maar hy liet daarom niet naa
'

s i**
vl

dienft ,
volgens zyn plicht, te behertigen cn te betrachten. ,AnV

hadt hy, door 'tfchryven van deHeeren Raadenter Admiraal^*
c a

fterdam, kennis gekreegen , dat hunne Ed. Moog. op het g
erLl

| unnC
mendevyandtlyke vlooten voor 'sLandts zeegaaten verwachtte »

*^
1 scheep*, refolutie , van de viclualie j uit Texel naar de vloot te zenden ,

liadd
r-

beften,
anderdt , en beflooten , de leeftoght in lichters en kaagen te doen ^
fcheepen , om van daar

, binnen door , naar Zeelandt , en vervolgen^
^

de vloot voortgezonden te worden. Dus werden de levensrnld jo0f
ten deele door 't gerucht van 't naaderen der vyanden, en ten deel

Gcbrckvan
't harde weder opgehouden : waar door de vloot in 't kort in cen % r

iyftoght!
an

nieene gebrekkelykheit verviel. Daar noch een zwaarigheit by q^
Kbcu

ct

ln
die niet geringer was, dat veele fcheepen , inzonderheit de Zee"

5

e

n

devioot.
10

en die van 't Noorderquartier , zoo weinig van rytuig ,
goéde an ^
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touwen
, voorzien waaren, dat eenige der zelve zouden moeten binnen 1671.

Joopen. Zy hadden door de meenighvuldige ftormen veel rytuigh ver-
boren. Dit alles maakte hy met een brief aan hunne Hoog. Moog. be-
kent

,
met verzoek van op alles de noodige ordre te ftellen. Den zei- /'XJld

Ven dagh tegens den avondt begoft het weer fterk uit den Weflnoordt- wcfttcn-

1 "

Weden te waaijen , en 's anderendaags hadt men een harde ftorm uit
wcftcn *

den Noordtwefttenweften. Men zagh verfcheide fcheepen dryven , en
kabels breeken. Maar den dertienden , naadat de windt 's nachts meed
Was gaan leggen , werden d'ankers gelicht , en de vloot ging , op de Rui- Dc vloot

ters fein , onder zeil , met redelyke fpoedt : zoo dat men noch 's avondts
ondcr ZCI

*

Noordtwefttennoorden in 't gezicht van Weftkappel ten anker quam. Komtin

Toen moeften de fcheepen Zierikzee ,
Domburg , en 't Wapen van van wïft-

Hoorn in de Wielingen loopen
, by gebrek van ankers, en noch een bran- kappeken

oer, door zyn lekheit. Daar op nam de windt uit den Weftelyken hoek
aD er '

Weer dermaaten toe , dat het onmoogelyk was eenige viclualie van binnen
te bekoomen : waar door 't gebrek van lyf- en rytoght in 's Landts vloot

eerlang zoo groot wierdt, dat de L. Admiraal moeft verklaaren ,
dathy

noch nooit hier onder 't Landt in zoodaanige verlegentheit was verval-

len : ook moeft hy twee fcheepen ,
by gebrek van levensmiddelen , in Zee-

landt laaten invallen : daar hy hunne Hoog. Moog. van verwittighde,

en voorts te gemoet voerde , dat de fcheepen , de verwachte victualie al

foygende, evenwel bezwaarlyk tot het einde der maandt zouden kon-
rj>e Ruiter,

nen zee houden: zulks dat hunne Hoog. Moog. daar uit konden afnee- raadt dc

men , dat het noodtzaakelyk waare ordre te ftellen
,
om de vloot uit er "^en dat

Zee t'huis te roepen : dewyl met der zeiver verblyf ontrent Zeelandt zc d/viooc

op de kuft de fcheepen te zeer wierden uitgevaaren , en , vermits het ^
uden

faizoen van 'tjaar verloopen was , weinig of gantfeh geen dienft meer pe".

1"06"

zouden konnendoen: en dat ook, door 't verloop des tydts en der gele-
X7W

gentheden , de vyanden , zyns oordeels , met ergens landing te doen , niets

van naadruk zouden konoen onderneemen. Doch hy onderworp zich
niettemin 'tgeen hunne Hoog. Moog. hem zouden gelieven te bevee- Dc vloot

lcn
;
De windt ter zeiver tydt wat afneemende, ging hy met de vloot opTchoo"

Weêr onder zeil, en laveerde wat Zuidelyker op Schoonevelt ; ten nevclt -

einde dat andere fcheepen, ten minfte 't Veerfche gat, indien de noodt
«en daar toe moght perlTen , zouden konnen inloopen. Hier quam Kiaghtê

Kapitein Thomas Tobias aan zyn boordt , klaagende dat zyn fchip ™£
Oudtshoorn zoo lek was , dat hy 'tmet twee pompen naauwlyks kon mÏÏTo-"

gaande houden, en boven dien dat hy maar twee daagen eeten
b

va'n Ban-
nadt. Korts daarna quaamen de L. Admiraal Bankert en de Vicead- kenen

mitaai Sweers , bekent maakende , dat zy 't met hunne fcheepen , door
Swccrs-

gebrek van eeten en drinken , niet langer konden uitftaan , verzoekende
"at men op morgen vroegh de witte vlagh zou laaten waaijen , en

?nïJerzoeken hoe 'top de fcheepen gefteltwas. Den negentienden was v***-

et weder zoodaanigh bedaart, dat men 's morgens by tydts den gant- Groot gc-

jFffcn Krygsraadt, en al de Kapiteinen, aan den Heer de Ruiters boordt
einde. Hier verftondt hy , dat eenige groote fcheepen lekkagie had- Mcnbc-

^
n

> en, benevens veele anderen, ten einde van victualie waaren.^
:
ien vondt zich hier in d'uiterfte verleeentheit , en was genoodt- nood^hftc

tcïhT
ee
k
nPaarig^it te befluiten , dat men de meeft bcnoodigh-^

n S Pin blnnen de Wielingen, achter den Elleboogh, beweften de Wlchngcn
tadt VhiTmgen, zoude opzenden : metlaft, van aldaar over dagh en op***
acht

»
met deuiterfte fpoedt, zich van victualie te voorzien-, en 2lch

'

tc

be- voorzien.
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i6yx. bequaam te maaken, om den Staat , voor zoo langh als 'tno*^^

tc konnen dienft doen : en als dan wederom buiten .by de vlaggen ^
Reden van men. De geheele Krygsraadt verftondt, dat men tot dit uiterttern

datbciiuu. koomen: en dat hct meer eere voor den Staat was dat de gemelde
Kncc-

pen met ordre wierden opgezonden , dan dat het volk, by g
>

r

7^iteJ|

levensmiddelen , d'Oflicieren hadt willen dwingen ,
de vlagge

, ^
ordre , te verlaaten ,

gelyk buiten twyfièl anderzins zou zyn ge

Het getal der fcheepen die toen weinig daagen te vooren , %
^

van rytuig en victualie , in de Wielingen werden opgezonden ,

Kaï

in de volgende lyfte zien.

Den 13 September.
Scheepen ViceadmiraalKomelis Evertszoon. Zierixzee.

o£gS? Kapitein Abraham Biffchop. — Domburgh.
d™. Kommandeur Klaas Pieterszoon Wyn-

bergen , mits het overlyden van zyn
vader Tieter Klaasz. Wynbergen. 'TWapen van Hoorn.

Kommandeur Komelis Ewouts. — T>e brander 't 'Prinsje*

Den 16 September.

Kapitein Klaas Valehen. — De drieHelden Davit*•

Kapitein Abraham van Zyl. — De Dolphyn.

Den 19 September.

Schoutbynacht de Haan. — Gouda.

KapiteinenThomasTobias. —
- Outshoorn.

Jakob Binkes. — — Woerden,

jan Bont. — — Uitrecht.

DavidSzverius. — — De Befchermer.

Volkert Swart. — — Oofterwyk.

AnskeFokkes. — — Amfieraam.
Philips de Munnik. — — Effen.

Jakob Berkhout. — — <D'Akerboom.

Balthazar van de Voorde. — Krui?iingen.

Jan van Lier. — — De Leeuwen.
Kommandeur Mattheus Meegang. — Popkensburgh.
KapiteinJan Dik. — ~ 'T Noorderquartier.

Branders.

Kommandeur Pieter Befanpn. — DEenhoorn.

Hendrik Hendrikszoon. — YVelfer Wapen.
Branders naar der Veere gezonden.

Huibrecht Komeliszoon. — De Samfon.
Hayman Adriaanszoon. — De Roskam.

eff

Toen bleven noch op Schoonevelt byde vlagge ontrent 3 * ^ïf^die
7 fregatten, en eenige branders en advysjachten, die met de vi

.

'

ergc-

hun aireede van buiten was toegekoomen, en die binnen
t }lC

tein-

noomen te zullen worden , het niet langer konden ftrekken dan
t

de der loopende maandt , 't geen den Heer de Ruiter met een brie

^ ^andts
ne Hoog. Moog. Üet weeten, verzoekende daar op te letten,

jjce
rei>

vloot in geen grooter ongelegentheit te laaten vervallen. Doen ^^
Staaten Generaal hadden ,

op zyn voorig fchryven , den vyit,cn ^ndtS

rember al befluit genoomen op het invallen cn opleggen van
' jcr

al

vloot , behalven vierentwintig van de lichtfte fcheepen ,
en da

fl0Ch

de fregatten die by de vlag waaren
, voorts al de branders ,

die \n
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in dienft zou houden , om in 's Landts zeegaaten , tot der zeiver befcher- 1 672.'

ming en verzekertheit
, gepofleert te worden. De gemelde refolutie xoSeft.

quam dentwintigftcn September den L. Admiraal de Ruiter ter handen,
die, om den inhoudt en 't gewicht der zaaken, hier werdt ineevoeeht,
en dus luidde.

5 B

Extract uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren Staa-
ten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Jovis den 15 September 1672.

Is gehoort het rapport van de Heeren Meerens , ende andere haare Refolutie
Hoog. Moog. Gedeputeerden tot de zaaken van de zee , hebbende , inge- sf£^£"
volge ende tot voldoeminge van der zeiver refpective refolutien commift neraauSn-
Joriaal van den 13 deezes

,
gevijiteert ende geexamineert , eerft de f^

3^ 11"
miJJive van den L. Admiraal de Ruiter , gefchreeven in 'tfchip de ze- invaii ™en
Ven 'Provinciën , ten anker leggende

, Ooftzuidtooft den tooren van Goe- verdccicn

re^
ftyf vier mylen daar af, den elfden daar te vooren , houdende refpon- ?ioote.

an

live op haar Hoog. Moog. brieven van den 3, 5-, 6, % en 10 van de zel-
Ve maandt refpective , ende dien volgens , dat hy hem naa den inhouden
van dien met behoorlyk refpefl zoude reguleren , ende zich zoo draa het
moogelyk was met 's Landts vloote van daar naa Schoonevelt begee-
Ven, ende de zelve aldaar pofteren, om de vyandente obferveren , ende
Voorts advertentie , dat de victualie uit de refpective diftricten van Hol-
landt voor de vloot voor als noch niet was toegekoomen , welke haar
byna in een generaale necejjiteit hadt gebracht , dat de Kapiteinen haar
addrejfeerden aan hem om raadt ende ajfiftentie , die hy ongetrooft moefte
heenen laaten gaan , alsgeen victualie hebbende , ende haar geen dimijfie
dervendegeeven ; Waar by noch een zwaarigheit quam , die niet geringer
was, namentijk, dat de fcheepen uit Zeelandt ende den Koorderquar-
tiere byzonder flecht van rytuigh

, ofgoede ankers ende touwen, waaren
voorzien, jaa zommige daar van al feenemaal ontbloot: dat de Vicead-
miraal Evertszoon

, gelyk hem L. Admiraal door een Kommandeur van
een brander bericht was, by defect van de zelve, de vlagge hadde moe-
ten verlaaten, ende naar Zeelandt inkopen. T)at hy L. Admiraal ook
genoodtzaakt zoude weezen den Kapitein Wynbergen , uit den Koorder-
Wartiere

,
vermits hy maar een anker tot zoo kapitalen fchip hadde ,yar Zeelandt voornoemt binnen te zenden ,

gelyk hy albereidts een bran-
«er naa de Maaze hadde moeten doen , ende dat hy in de uitterfte be-
*°mmeringe was , wegens alle de klachten die hem dienthalven zouden
*e vooren koomen, als het weder feenemaal bedaart zoude weezen i dat

Admiraal derhalven gantfch ernftelyk verzochte , dat haar Hoog.
0og- hetfchryvens , dat de Officieren ende Kapiteinen van daar aan de

r̂Jpeclive Kollegien ter Admïraaliteit , wegens haare defecten, fuccef-™eM 'waaren doende
,

krachtelyk gelieven te feconderen ,
op dat de

e ve defecten ten fpoedighften zouden moogen werden gefuppleert , te

j
eer

, dewyle het Jaizoen des jaars het zelve was vereifchende , ende

ft het ook op Schoonevelt bezwaarder voor ankers ende touwen , als

V tril*
vloot doen &eankert lagh, viel te ryden > Koch de miffive van

Kolleg*
e ter Admiraaliteit tot Amfterdam, gefchreeven aldaar den

blil
an 6?ehe ma*ndt , houdende refbonftve op haar Hoog. Moog.

teven ende refolutien van den 10 daar te vooren ,
ende dien volgens

,

diJf1\+
met hadd™ Entten nalaten haar Hoog. Moog. daar op

wjmyk tegemoetje voeren, dat zy genoeghmam naar zeemanfchap
XliI.Boek. Ccccc on-
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i. onmoogelykftelden dat de vloote van den Staat , maargevictualieert zyn-

'

de tot den laatften deezer hopende maandt, gelyk als de zelve was,

zoude konnen zee houden tot denuitflaghvan derefolutien, byhaartioog^

Moog. te nemen of de aan te ftellen befoignes met de Heeren ijec0
!
n'

mïtteerden uit de refpective Kollegten ter Admiraaliteït op denio de-

zer, maar dat de zelve vloote genootzaakt zoude zyn, by jaute v

victualie
, confufèlyk te feparertn , ende dat daar door zoude k0°me" 1

vervallen dintentie van haar Hoog. Moog. ook de voorfehreeve vloo £

-

braght buiten alle poftuir om wederom by den anderen gecolHgee

konnen werden, immers in eenigen ftant om dienft te konnen doen

,

dat , om de voorfehreeve ongelegentheden te preventeren, geen naaer '

pedient aan de handt zoude zyn , dan aan den L. Admiraal de K

te ordonneren , om alle de fcheepen , zoo moogelyk , uit Zeelandt te

provideren tot half Otlober naaftkoomende , alzoo de tydt niet ett *°^'
e

de lyden om de voorfehreeve vivres uit de refpective diftrictenƒ
w

Kollegicn ter Admiraaliteit derwaarts te zenden, dewyle doch de v
^

fchreeve victualie genoeghzaam gerequireert zoude werden m
.

groote fcheepen tot aan de voornoemde ftadt Amfterdam te doen op

men, al was het fchoon dat in de aanftaandeweek by haar Hoog-

wierde gerefobveert om de zelve te doen binnen vallen, gelyk don^

^
vindinge van voorgaande jaaren haar zulks geleert hadae. Ende

ftelyk , de mijjive van
3
t Kollegie ter Admiraaliteit in Zeelandt

,

X

fchreeven tot Middelburgh , den negenden van de zelve maandt ,
h°u

refponfive op haar Hoog. Moog. mtjjive ende refolutie in dato f
en '

r^r
daar te vooren , raakende het revictualieren van de fcheepen fhaa

directie ftaande onder 's Landts vloote , ende het weder uitzenden ^
de fcheepen Oranje ende Middelburgh. Waar op gedelibereert

,

door de gemelde Heeren haar Hoog. Moog. Gedeputeerden gehoort ^
ingenoomen weezende de.hooghwyze confideratienende 'tadvys^ i

ett

Heere Trinjfe van Oranje, is goedtgevonden ende verftaan, ,

voornoemden L. Admiraal de Ruiter zal werden gerefcribeert , £
uit 's Landts vloote voornoemt zal dijpicierenvierentwintigh $00 J

CIJ

t$
pen als fregatten van oorlogh , te weeten , eerft defregatten , end*^
de lichtfte fcheepen van oorlogh , om by provifie , ende tot nader or"e

^
van haar Hoog. Moog. als noch te blyven continueren aan den ty

n
a

den gerequireerden dienft te prefteeren. *Dat wyders hy L- ^^f^-
de Ruiter acht van de voornoemde fcheepen ende fregatten &a>

, jf t

zenden naar de uitterfte zeegaaten van de Trovincie van %ee
a de

te weeten , de Wielingen , ende 't Veerfche gat refpective ,
acht n

^
uitterfte zeegaaten van Goereê en de Maaze refpective ,

*n"e
f\ fai-

de uitterfte zeegaaten van het Texel, ende dat hy L.Admiraalde n

ter de verderefcheepen van }
s Landts vloote voornoemt z&l

°^%e tyn

ïn de diftricten van de Kollegien ter Admiraaliteit daar onder

'

gehorende, om by de zelve voorts afgedankt ende opgeleit te
,

s j^a
ndts

T>at wyders hy L. Admiraal de Ruiter alle de branders , h , ,

g #ee
-

vloote voornoemt gevonden werdende , zal verdeelen in drie g J
^o0f

,

len , ende de zelve branders in gelyk getal zenden naar ieder

fchreeve drie refpeflive diftricten, Zeelandt, Goereé en Te*e >

0i

dat de gemelde Kollegien ter Admiraaliteit zal werden aangefe1 ^ie

dat zyluiden alle de branders, tot haar lafte ftaande, voor zoo ^af

door ftorm, onweer ofandere rampen, by de vloote niet

g

eeuon
*r

\

gfóbft
en

in eenige zeegaaten of havens geloopen zullen weezen, tenjp ^e-
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l

ïfar^en
'

e"de ma de ^noemde reftdth* dl 167»J'nClen doen verzetten. T>atwydersvan 'tgunt voorfchreeven Ü kennife

itZeZ^Z: a
ZdereÊemveKoU^ ^dmlTalHeU etmtdegmeite Kollegten ter Admtraaliteit , in Zeelandt, op de Maaze

Z£fldamen
i
NTder?uartier ^derende, nochmelzalwer7enaangefihreeven, dat de zelve

, te weeten , bet voor noemdeToZ ("erJdmraalttetttn Zeelandt, voor zooveel Zeelandt aangaatXtïoUelÖ '
hCt K°Ueï'e ttrJldmiraaliteit tot Amfterdam endede»

f^rquarttere voor zoo veel het Texel betreft , de voorfcbreeZJZljay0rHe
' frTttenendehranders

' wUenpfierinopzoo-amge plaatzen, daar de zelve zullen oordeelen datdevoorfchreevemeepen van oorloge fregatten en branders , den Lande den meeften

ten ,n j* doe"
'
Z0° om alle vyandtlyke invafon in dezeega-

o«tl j
dê e'nen van landinge der voorfihreeve vyanden in endentrmt de voorjchreeve zeegaten, of eenige plaatzen daar ontrent ge-

nt? ' 'j Tm afweerm ende beletten
, midts daar van felkens ken-

™J/e ende advertentie gevende aan baar Hoog. Moor. ende den Heere
rrtnce van Oranje, als Admiraal Generaal. Dat voorts den booghge-
meiten Heere Tnnjfe van Oranjezalwerden ver-zocht, gelykzyn Hoo?-
>*'t verzocht werdt by deezen, de voornoemde fcheepen ende fregattenfan bequame Hoofden , ende andere Officieren, te voorzien; Ende na-
«emaal haar Hoog. Moog. van alle kanten werden geadverteert dat de
•vyanden van den Staat van voorneemen zouden zyn een landinee of
defcente, op de kuften deezer Landen te tenteren, dat derhalven daarvan kennife zal werden gegeeven aan de Heeren Staaten van de Travtncten van HoUandt

, Zeelandt
, Vriejlandt ende StadtenjLf'

met verztek
,
dat de zelve ontrent derifpm^^hj^2t&

gemelde Trovmcten
, naaft aan de zeegelegen, L2^oJLenlt

/ t^ '^^fihreeven ü gewaa^fiZwtvJr.mand ende•gelaft mogen werden, wel op haarhoede te weezen , om
de^lvevyandtlykedefletnen, onder Godesgenadigen zeegen , te kmZKg

gebke 7dZZt
r
z

e

Il°
ttJreT :^ dat™ «I»

&*eUe Provinciën zullen werden verzocht, de gemelde Kollenen ter

Zrf f te doenvoorf^fndepenningen, dewelkegereautreertWen totbetaalmgevandefoldyenvan het bootsvolk, op de voorfchree-

disorA^ gedlmt hebbende
' °t dat

> h ontftentenijfe van dien ,
geen

rabl? * '

commotte °fte onluften moogenkoomen te ontftaan , tot irrepa-

de if
Tejudrtie ende ondienft van den Lande. Dat voorts 'de voornoem-

de Za7
n Meerens

»
ende andere haar Ho°g- Moog. Gedeputeerden tot

Verzol*?**^ Z66y zuüenwerden verzocht, gelyk de zelvewerden

RoUelï
deezen

•
met de Heeren Gecommitteerden uit de refteftive

&n ende
^ Admiraalitett

> a^
'

ter verwacht werdende, te overleg.

^orrchre°e
VerW

r
e
êen

" °f eeni&e ende hoedanigh verder employ aan de

hhooren tT
J ?ePen oorlogh ende fregatten zoude konnen of

&e rapport teZ ^eevett
» ende daar van alhier ter vergaderin-

^lwerdenawru Ettde dat de
2>e™elde Kollegien ter Admtraaliteit

aan&eJchreeven
, de voornoemde Gecommitteerden , alhier ver-

Ccccc z wacht
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1671. wacht werdende, daar op zoo veel te inftrueren ende informeren ,

*

naar gelegentheit van zaaken zalkonnengeftbieden.

F L C A N T.
Vt

tylccordeert met het voorfthreeve regifter .

H . F A G E L.

De L. Admiraal de Ruiter maakte ten zeiven daage zyncr
1

Krygs-

De zaaken raacj c gemelde refolutic bekent , en liet ze 's anderendaags j

S&Sf boordt vergaderen , om de zaak der befchuldighde Zeco«^
scbram.cn doen. De Heer de Ruiter oordeelde dat 'er in- 't betichten glü ^n

Het vonnis , te vooren , tot voordeel va
bynfcht°

Ut
" tyfehap was gepleeght. boven

Vlug , cn <3c Viceadmiraaï Schram, en den Schoutbynacht Vlug, geweezen,

BiETan gemeldt , tot dus lang opgehouden , werdt nu uitgefprooken. JU
'

fe^
Kruiningcn fcne Krygsraadt oordeelde , dat ze ten onrechte waaren aangeis 0

w^wor- insgelyks de Kapiteinen Binkes , van Kruiningen, en Brouwer ^
denafgc- werden alle erkent voor eerlyke en goede foldaaten en zeeluiac »

±&S$ ^ar op ontfchuldigh en vry verbaart: ontzeggende den Advocaa ^
ycrkiaart. kaal zynen eifch.' De Heer de Ruiter hadt nu ordre geiten

^X fcheiden van 's Landts vloote. Tot dien einde beval hy ,
metce"

No0r>
ftdt op den Schoutbynacht de Haan , met de fcheepen van Amfterdam en 1

jet

?ande
den derquartier , die in de Wielingen waaren ingevallen, terftondt, ^o0.

door een oogenblik vruchteloos te laaten voorby ^aan, wederom ^
eof-

an-

van

vloor.

è
0
A
J
'ft'

men: al was nec maar met zo° vee* vi(^uaiie ^at zy
damfSc"" mede konden bereiken , 'twelk met de Zuidtweftelyke winden

CS woeijen, zeer fpoedigh zou konnen gefchieden. Voorts heelt nyg
j

•fcheepen uit donneert wat fcheepen, fregatten en branders, naar t iexc
e

*Wïdin- dere zeegaaten zouden zeilen, om daar gepofteert te worden, ge J

•ooden.§oöd°cn!

>nt

zien is uit de volgende lyfte.

Scheepen
,

fregatten en
brandcrs,tot

bezetting

cn befcheiv

ming van

't Texel.

Scheepen
*ot befchef-

ming van
de Maat.

In 't Texel.

Kommandeur Tieter van Middelandt.

DavidSwerïw. —
<

—
Thilips de Munnik. — —
Barent Bals. — —
Roemer Vlak. — —
Jan Muis. — —
Tieter Olfertszoon Bakker. —

Hendrik Hendrikszoon. —
Janjanszoon Bout. —
TietervanGrootveldt. —

<

pf/ybrandt Barents. —
Dirk GerritszoonKam. —
Arent Gerritszoon Ruichaver. —
AdriesRandeL —
GerbrandtSwart. — —
Dirk Klaaszoon van Amfterdam.

De Maas.

Kommandeur Fransvan Njydek. —
Tieter Dekker. — —
MoifesWichmans. — —

.

Matthem Megang.

59.

2-4'

Scheepen en fregatten-^
De Gtdeon.

DeBefthermer.

Effen.

Afferen.

DeToftiljon.

Zierikzee.

Mercurius.

Branders.

Velzen.

De Draak.

De Salmander.

De Leydtftar.

'T Melkfchuitje.

De Vreede.

St . Salvador.

'TKafteelvanLoon.

S'.JakobenAnna.
%o

Schiedam. %*
Bommel. *4

Harderwyk. 24

Topkensburg- $rari



L. ADMIRAAL DE RUITER.
Branders.

<DeBerg<^£tna.
<De Sayer.
yTIVapen van Emmerik.
cDe vergulde Poft.

757

'Pieter Hermans.
Hayman Adriaanszoon.

Benjamin Stevens.

Hmbrecht Korneliszoon.

30. Van'c

26.

30.

Karei de Bruin. —- —
Jan van Kampen. — —
Jan GiÜüzoon. — —
Pieter HendrikszoonPop. —

Goereê.

Commandeur 'Philip van Almonde,

Fran cois van Aarjfen. —
Hendrik Span. — —
Robbert Ram. — —

Lens Harmanszoon. —
Jakob Martenszoon de Haas. —

<

Pieter Befanfon. —
Jan Dirkszoon van Kuvenhoven.

Symenjakobszoon Jong. —
Ter Veere.

Commandeur Pajfchier de Witte. —
Barent Martenszoon. —
Klaas Valehen. — —
Jan Pieterszoon Vinkelbofch. —

Pieter Syvertszoon Bokkes. —
Jan Andrieszoon. —
Tsbrandt Vlbertszoon.

Jakob Schenk. — —
De Wielingen.

Kommandeur Adriaan van Kruiningen. Veere.

Kornelis Evertszoon. —
• Swaanenburg.

SalomonleSage. — — Vlijfingen.

Karelvan der Putten. — TerGoes.

Branders,

Sinte Anna.

"De Roskam.

S'.Jan.
DeSamfon.

Hy beval den Kapitein Pieter van Middelandc ,
alshy , onder 'tbeleidc

van den Viceadmiraal Sweers , in Texel zou zyn gekoomen , dan de wim-

pel van de groote ftenge te laaten waaijen, en het gebiedt over de fchee-

Pet* en branders, die men daar zou pofteeren, t/aanvaarden. Den zeiven

laft gaf hy ook aan den Kapitein van Nydek, in de Maaze, den Kapi-

*ci

u
n Almonde , in Goereê , den Kapitein Paflchier de Witte , in 't Vccr-

}
che gat, en den Kapitein van Kruiningen, in de Wielingen: doch alles

V taaiere van voorraadt, tot dat zyn Hoogheit den Printte van Oranje

daar toe andre Officieren volle macht zou gelieven te geven. Den een-

Cntwinturhften ,w momrlr wopv 'r 700 hardt dat men geen ankers

1672.

TVajfenaar.

Vitrecht.

^De Burg van Leiden.

*De waakende Kraan.

Branders.

'De Blakmoor.

D'Eendragbt.

DeSalm.
*De Hoope.

DeSalm.

Schakerloo.

"De Vijfchers Harder.

T>e drie Helden Davids.

TïeWïndthondt.
Branders.

Helena Leonora.

<De witte Mol.

T>e IVelkomft.

*DePampiermoolen.

£0 . VanGo»-
, ree.

36.

48.

44.

Vccrfchc

gat.

£0 . Van de

_„ Wielingen,

5 Z '

34-

^gii den Schoutbynacht de Haan , met d'Amfterdamlc ie cn m« u -

Wlandtfchefcheepen, te vooren in de Wielingen ingevallen, weer mt-

foomen , zich voegende by de vlag van den Viceadmiraal Swec s
,
ftcl-

wordt vaftWe hunne koerswaar Texel. De Zeeuwfche fchecpen, onder dencengefc^
I-AdmiraalBankert, liepen de Wielingenin. De L. Admiraal de Ruiter ^kert

, liepen de Wielingen in

Ccccc 3
quam
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i6yz. quam met de Maasfcheepen den zclven dagh binnen Goereê ,

en te-

komJbin" &ens den avondt vo°r Hellevoetfluis ten anker : Godt dankende voor

ncn Goereê, zyn genade, en vaderlyke voorzorge , voor 's Landts vloot gedraagen ,
in

Heiie °o

r

t

al dat zwaar en Wormachtig weder , dat men hadt uitgeftaan :
ook be-

fiu.s

C

,

V°""
val hy zyn Predikanten Godt daar over te danken, en 't volk met prcdi-

Endankt
katiCn^ r t0C °P te wekken. Dc fcheepen die t'Amfterdam ,

in Noordt-

Gpdt voor hollandt en in Vrieflandt t'huis hoorden , raakten den drieëntwintigh-

zyn bewaa- ften binnen Texel. Daarna werden de fcheepen en branders ,
boven

T
3%/. gemeldt, in de zeegaaten op de wacht geleidt, om alle vyandtlyke

aan-

vallen af te weeren. Den Heer de Ruiter quam zoo haaft niet aan landt

,

of hem werdt van zeker aanzienlyk perfoon gevraaght, Waar zyn ver-

ftandt en voorzichtigheit was geweeft , toen hy zulk een brief, tot ver-

Jchooning van den Ruwaart van Tutten , uit de vloot hadt gefthree-

ven? Hy merkte genoegh waar men heenenwou, en gaf ditruftig anr
'

woordt: Indien 't hier in 't vaderlandt zoo gelegen is dat men de waar-

heit metmagh fpreeken, zoo ü 't 'er ellenaigh geftelt. Nochtans
diefpreeken zoo lang als myn oogen ofen ftaan. Zyn trouw en oprech-

te, tigheit liet zich door geen verandering der tyden kreuken. Den volgen-

den dagh tot Rotterdam koomende, vondt hy by de Heerenter Adm 1
*

raaliteit noch geen ordre om de fcheepen te doen havenen. Hy vettr0

dan naar den Haage, en deedt den zesentwintighften verflagh van zy
n

verrichting aan hunne Hoog. Moog. , die hem heuflchelyk bejegenden,

en voor zyne dienden bedankten
, gelyk men zien kan uit het volgen-

de affchrift.

Extract uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog.* Hee*en

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Maandagh den i6 September 1671.

vot?w
?' ®* L ^miraal de Ruiter , in de vergaderinge verfcheenen ,

en

hunue ordinaris ftoei gezeeten , ookgedekt zynde , heeft aan haar Hoog- ™°fe
kort rapport gedaan van zyne laatfte gedaane expeditie met deèe f8* Landts vloote , waar op gedelibereert zynde

, heeft de Heer Ts^rf
U

-

van Vierjfen ,
ter vergaderinge prefiderende

, den gemelden I* ^
raai uit den naame en van weegen haare Hoog Moo% bedankt ,

en<vef
'

klaart, dat hooghgemelde haar Hoog. Moog. met zonderUwe aangeef'
heit en groot contentement ofgenoomen hebbenzyne goede devoiren ,fa'

bledtenften, mannelyke couragie en dafferheit
, mitsgaders kff'W'JZ*

dutte en direclie
, nu laatftelyk wederom betoont in den zeeflagh

's Landts vloote en die van de twee maghtige Koningen van r̂
f Zt

en Engelandt
, den 7 Juny leftleden voorgevallen , ende heeft u>r

erS

den naame als vooren den gemelden L. Admiraal de Ruiter, &f
e
L.„

mandeert, met gelykenyver
, kloekmoedigheit en couragie , M a"e

vallende occajien daar inne voorts te willen continueren.

YSBR. van V I E R S S E N '

*

Accordeert met het voorfchreeve regifter.

H. FAG £l

Hem werdt voort belaft, ook naar zyn Hoogheit den Heere

van Oranje te trekken, en daar insgelyks verilagh te doen.
Doe

n

zyn huisvrouw, jonghfte dochter , en Secretaris , te Swadenburger ^.
of Swammerdam

, gekoomen , was zyn Hoogheit vertrokken.
V

fCÏ

En wordt
bedankt.
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ter vondt daarna den Vorft aan den Uithoorn, verhaalde zyn verrich- 16yz.
twg

,
werdt met Vorftelyke heusheit , en betoogh van hooghachting , be- Komt by

jegent. Hy verkreegh verlof om 2ich naar Amfterdam te begeeven,E 8*

daar hy ten zeiven daage aanquam , en 's anderendaaghs ter vergade-
nng der Heeren Raaden ter Admiraaliteit insgelyks verllagh deedt van

19 s'"'

t geen in zyn zeetoght was verricht en voorgevallen. Den derden 3 oa*.

TOober vertrok hy , om bezondre zaaken , weer naar Bodegrave , en eenW uur met zyn Hoogheit gefprooken hebbende , werdt hy 's avondts
ten negen uuren weer by hem ontbooden , die tyding van den eerden
deezer uit Engelandt hadt bekoomen, meldende, dat d'Engelfche vloot, Tydjnedac
Kerk drieëntzeftigh zeilen

, op dien dagh weer uit de riviere van Lon- "

t

g^e

den in zee was gezeik. Hier over met zyn Hoogheit en den Heer Be - inïecwa"
yerning wel een uur lang beraadtflaaght hebbende , werdt hem belaft

,

£ich zonder uitftel naar Rotterdam, en van daar naar Hellevoetfluis te DeRuüer

^egeeven, om in 's Landts fcheepen , daar leggende ,
goede ordre te ftel- uditol^

len
, en zich tegens alle vyandtlyke invallen vaardig te houden, en die fluisgezon-

*f te keeren. Hier op vertrok hy den zeiven nacht. Maar 's anderen- ^om.
daaghs

, terwyl hy op reis was , zagh men 's avondts ontrent ten negen
uuren op den Brielfchen tooren en al d'anderen daar ontrent , vieren :

Vaifche

Waar door te Hellevoetfluis , en in de fcheepen daar ontrent alles in al-
a arm'

larm raakte , en ieder meende dat de vyanden zochten te landen , 't welk
alleen uit het zeggen der Viflchers , en anderen , op kondtfehap uitge-

vonden , ontftondt : want eenige fcheepen gezien hebbende , zonder die

recht te kennen ,
riepen ze dat de vyandt met in de tzeftig fcheepen

Voor de wal was. Dan niemant verneemende , raakte alles weer in ftü-

te. Doch den volgenden morgen ontrent ten negen uuren deeden de
s o<gw.

fcheepen , die in 'tgat van Goereê op de wacht laagen , het beraamde
fein , als of de vyanden aanquaamen. Daar op bereide zich ieder een , Tweede
in 't Fort en op de fcheepen , met yver tot tegenweer. Men deedt de aIarm *

vrouwen en kinderen , die by meenighte op de fcheepen waaren , om
hunne mannen en vaders te bezoeken , om laagh gaan , want 'er was
geen tydt om ze aan landt te zetten: en maakte 't gefchut en alles flagh-
vaardig. Zommige vrouwen baaden dat men ze niet om laagh zou
zenden, zeggende, dat ze wilden helpen : 'tgeen ze ook naar vermoo-
gen deeden. Midlerwyl begoft het zeer te miften : zoo dat de fchee-
pen die ontrent Hellevoetfluis laagen de brandtwacht voor Goereê niet
|*eer konden zien : en daar op begoft men fterk te hooren fchieten

:

Uvelk een iegelyk deedt gelooven, dat de vyanden met de brandtwacht
al in gevecht waaren , en dat men ze wel haaft voor de boeg zou heb-

£
en

- Maar de mift ondertuflehen wat opklaarende, zagh men datd'in-

^°°rhende fcheepen Staatenvlaggen lieten waaijen : 't welk 't Neer-
andtfeh fcheepsvolk vreemdt voor quam. Maar de Kapitein zich aan

p
en vlaggen vergapende, liet op hun vuur geeven. Waar opzyftraks

j ankers lieten vallen , en aan zyn boordt quaamen. 'T waaren ,
be-

2Jê
c

fchc°nat men toen
, twee Zeeuwfche kapers , die met zeven pryzen bin- kapeitpers mee

J

Cl
> quaamen. Dc buitenwacht hadt hen cerftvoor vyandt aangezien en £™j>«7-

aar op hCt fein gedaan, dat zoo veel omziens baarde : en t Icnieten dat men voor

TeT
mJQ mift hoofd"e , waaren niet anders dan eer- en vreuchtfehoo- vyanden

AnU
L - Admiraal de Ruiter was den zeiven dagh ,

over nacht en koom *
'

Vc!'ende ' s morgens ontrent ten tien uuren, van Rotterdam , meteen .

*»^AdImiraalyanNes, voor den Bricl gekoomen. Hy voer ten eer- Dc£itcc

n met het jacht, nevens van Nes, om de fregatten en branders, diekomtvoot

voor



hunne ze-

ven pryzen,

76o HET LEVEN VAN DEN
1672. voor in de Maas gepofteert laagen , te bezichtigen , en vermaande de

Bczich- Kapiteinen en Kommandeurs tot het betrachten van hunnen p
lic ir-

bihct Toen liep hy met het jacht verder in zee , om de zelve t'ontdekken :

met

wachr. meening om buiten om naar Hellevoet te zeilen. Maar ontrent twee

jteektm
niylen in zee geraakt, zagh hy negen raazeilen ,

(dit vvaaren de twee

ziet negen kapers, ftraks gemelt, met hun zeven pryzen , die toen noch buite

zel,en
- vvaaren) die hun koers naar en binnen Goereê Helden ,

en önt™0^
En hoort een' Maasviiïcher , hem toeroepende , dat hy noch een andre vloot lc ie

-

fchccpcn. Pen » ontrent vyfenveertig in gctaale , daar ontrent in zee hadt eezi ,

en daar onder Admiraal, Viceadmiraal, en Schoutbynachts v aSS^^

Keert re Op dit bericht , en om zich niet reukeloos te vvaagen ,
keerde ny *

SbS! den zelvcn VifTcher weer naar binnen : temeer, dewyl 'rzeermij
'g^

daar 'talies werdt, en ftyf begoft te waaijen. Ontrent ten twee uuren-in den 1

u alarm is.
kooniende ?

vondt hy
>taues in alarm , en men riep dat d'EngcM^"

met hunne vloot binnen Goereê en Hellevoet waaren ingevallen-
^

Begeeft pp nam hy flraks zyn affcheidt van zyn. huisvrouw , die in den r

HdievoeV was '
en °egaf zicn in der yl > met van Nes vergezelfchapt ,

ovcr la

fluis: maar naar Hcllevoetlluis. Daar koomende , vondt hy al de bekommering
v

InfufiT andert in blydtfchap, door d'aankomfte der twee kapers met hun 7&

van vyandr, pryzen. 'T vvaaren twee fregatten : de Kapiteinen Pieter Lecndertsz

Wfche en Gillis Kaa*en
>

beide van Middelburgh: 'tcene voerde ^6 ^ükf^
kapers, met 130 man , 't ander 16 {tukken en po man. De pryzen waaren vyr

badosvaarders , en een van 't eilandt Nives , alle gelaaden met fuikc^
tabak, en een Lisbonsvaarder, koomende uit Engelandt, gelaaden

boter en andere waaren. De Kapiteinen verklaarden, dat ze ^P^j^
tuiïchen den 29 en 30 Auguftus, in 't gezicht van de Sorrels, na ^
verovert , en daar mede achterom herwaarts vvaaren gekoomen :

z£
n
,

ien
tuiïchen beiden eenigen vyandt te hebben gezien : maar dat ze tui

den vier- en vyfentwintighften van September by een gros fcne P .

vvaaren gewee ft , dat daaghs te vooren uit de Elve of van HamDU #

was gekoomen , hebbende de wil naar Engelandt , Vrankryk en ^Jfe
Dit meende de Ruiter dat de vloot was , die de MaasviÏÏ^ef .

Z
i

flC

gifteren gezien te hebben. Daarna werdt, ten aanzien van 't
beried d

zyn Hoogheit uit Engelandt
, aangaande 't uitloopen der Engelfdie

vl°°
J

hadt óntfangen , op alles goede ordre geftelt : zoo wel op 't landt
als m

fchryven

s fcneePen- Doch den L. Admiraal de Ruiter vertoonde aan de H<*

aan de Hee- Staaten^ en aan zyn Hooghcit , door een brief , dat binnen Hellev°et

eTaïzyn'
maar ^er kompagnien foldaaten in bezetting laagen :

verzoekende
*

Hooghdt. volk, en eenige ammonitie van oorlogh. Behalvcn de fcheepen cn

ders, voor gaats van Goereê gepofteert , laagen voor Hellevoetfluis .

zes van de grootfte Maasfcheepen : de zeven Provinciën ,
d'Eend £

^
de Maaght van Dordrecht, en de Ridderfchap van Hollandc,

e"
tnaaf

twee andre fcheepen: doch ze vvaaren, door verloop van 't volk ,

m
bo0t(\t

behooren gemant, en de Ruiter deed alle vlyt om weer volk aa"

n Raa ,

te krygen. Maar by naader beraadtflaaging met eenige Hcer

beVin-
den ter Admiraaliteit op de Maaze , toen zich te Hellevoetlw^

dende, werdt aangemerkt en overwoogen, dat, in gevalle de v?
vo0r

ke maghten quaamen in te breeken, de fcheepen die op ftroom e ^
gaats laagen ,

zynde maar tien in getal , behalven vier brandcr
'

ar ge-

tegen , als niet genoegh bemant
, niet zouden konnenbcftaan, m d̂c

vaar loopen van genoomen of verbrandt te worden. Dies v ^ %eS

. men , om daar inne in tydts te voorzien , dat men ten minft»11

2>vaa
.

Dc Ruiters {
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zwaare fcheepen voor af binnen dc haven van Hellevoetfluis moeft i67 z.

doen korten, en 'tvolk daar van gebruiken tot befcherming van defor- Voorflagh

treflen en 'teilandt van Voorn , daar 't bevonden zou mooeen wor- TwaX
aen noodigh te zyn. Dees voorflagh werdt door den L. Admiraal de

Jf.

hcePc.°

Kuiter, door twee brieven, deene aan hunne Hoog. Moog. en d'andcrfe™
<»an zyn Hoogheit, bekent gemaakt, met verzoek, dat men , zulks soedt- Hdicvoet-

vmdende
,
hem daar toe maght zou geeven. Daar byvoegende , dat by IZl

™
untuentenis van dien alles in ftaat zou blyven. Hierop antwoordt ver- 'tvoikdaac

Wachtende
, heeft hy midlerwyl alles tot tegenweer vervaardight, zoo^J'

_

Veel hem naar tydts gelegentheit moogelyk was. Hy zondt eenigh bruiken.

"

Rotsvolk aan landt, in de fortrefTe van Hellevoetfluis, omby 'tgefchut
6

7
<*£

gebruikt te worden, en liet de zes zwaare fcheepen zich tot tufïchen DC RUVcr
öe Quak en Goereê vervoegen , de zelve op bequaame plaatzen pofte- ^°^K
tende

, om de vyandtlyke aanflaagen tegen te ftaan : voorts ook eenige Goereê.

einen beraamende , om van 's Landts fcheepen gedaan te worden, als Enbe-
ZY eenige vyandtlyke maghten op het Gocreêfche gat zouden zien nade-

r

n
a

e

a

n

m
tof"ren

: tot waarfchouwinge van d'andere fcheepen , en alle omleggende waarfchou-

pede ingezetenen
;
op dat elk op zyne hoede zou zyn , en alle midde- WInS*

jen van wederflandtbybrengen. Hier leggende verftondt hy uit eenige
Juiden van Brouwershaven , dat daar een VifTcher , vaarendc met een vrye
"laamfche pas , uit der zee was ingekoomen , verhaalende , dat hy den Tydingen

tweeden van Oftober benoorden Jarmuiden by een esquadre van 24 En- "van'd'En-

gelfche fregatten was geweeft , over 't welk dc Heer Eduard Spragh ,
geifchcn

Voerende de blaauwe vlag van boven, Admiraal was. Dat hy aan zyn
boordt was geweeil , en dat d'Engehchen , naa zyn affcheidt , hun koers
om den Noordtooften fielden. Daarna verftondt hy uit een Engelfche
prys, die den achtften binnen Goereê inquam , dat een kaper van Vlif-
fingen den derden van de maandt de Franfche konings vloot, fterk 36 vandc*
of 3 7 fcheepen, groot en klein, in 't Kanaal hadtgemoet, die , met een F

,

raiirchc

Weftelyken windtom de Weft laveerende , naar Vrankryk keerden. Maar
Qen negenden 's morgens vroeg ontfing hy twee brieven , d'eene van de
öurgermeefteren en Vroedtfchappen der ftadt Briele , en d'andre van
«en Kommandeur Kornelis Jakobszoon van der Hoeven , voerende het
aavysjacht de Faam gemonteert met twaalf ftukken, en afgezondenom kondtfehap van de vyanden: meldende, dat hy, van der Hoeven,
MUlchen den zeilen en zevenden 's nachts dvvers van Duinkerken on- Nader bc-
«er d'Engelfche vloot was vervallen

, en dat die hem langs de VJaam- stlT
^hekuflnaajaaghde tot voor Schoonevelt en de Wielingen, in 't gezicht
^n't landt van Walcheren: en dat ze hem cerft den zevenden 's avondts

rhet
, en weer zeewaart in ftak. Van dit alles verwittighde hy hunne

Oo
g. Moog. en zyn Hoogheit. Maar zyn brieven waaren naauwlyks DeRuitcr

den
Ul

ï

rC WCgh Seweeft '
of hy 0ütfing nader van zyn Hoogheit

,

heü
i

cn
'
en daarna van ^c Hecrcn Staaten

, den zevenden getcekent :
om dezes

meM
maght gcevendc '

dat hy
»
volgens den voorflagh, boven ge- J^Sa^

Zou a
' ^e 2es 2waarfte fcheepen binnen de haven van Hellevoetfluis pen oP tC

doet* k°rten en opleggen. Zyn Hoogheit fchrecf, dat hy zichnaar
kz&a -

12
Vo
T<Pa&h ™el kon voegen : te meer , dcwylhy nu in

y

t zeeker bericht

flef"
van d'Engelfche vloote niet boven vierentwintigvan de licht-

KoZ^6* te&*w>ordig, zee hielden, om te kruipn op deezer zyde

4enZnT
a
r
r4ers : ^° ât h het deP™ van de land

'

Wg der

*nen deT T,
niet ™erfcheen te duchten. Volgens dees ordrecjua- .^wcikin

v tt tL c 2es fcheepen noch den tienden binnen de voornoem- werdt gc-
XIII. Boek.

8
Ddddd de ftdt-
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HET LEVEN VAN DEN

1671. de haven , daar ze werden opgelcit. De Kapitein Almonde werdt mc^

de vier fchecpen en vier branders , die t'zynen gebiede itonden,

op nieuw voor de zeegaaten , en recht voor de haven van Ooer &

pofteert , tot naader ordre , zonder dat men eenigen vyandt ve •

Ookhadt men daar alomme meerder getal van krygsvolk ,
en e

^
DeRuitcr ruitery gebraeht. Den elfden vertrok de L. Admiraal de Kuite

rLX, den Briel en Rotterdam, daar hy ter Admiraaliteit verflagh deed^
jiocU. zyn verrichting , daarna in den Haage aan den Heere Raacup

MoSf ris Fagel, en eindelyk te Bodegrave aan zyn Hoogheit ,
die hem^

Bodegrave. liet naar Amfterdam te vertrekken, en zichïn zyn huis
,
toc na

,

ls0cU
' fchryven , tonthouden. Derwaarts reizende , werdt hy aan den uu.^

ren door Prins Maurits van NafTau , en eenige andere hooge oe ^
beren ontmoet, en met veel minnelykheit begroet, en c

l
uan

?
t

^,

n

ne 011-

Komt daage t'Amfterdam , daar hy eenigen tydt van alle zyne geleede

dam
mfter

" gemakken uitruftte. Zich hier onthoudende, en zoo veel gevaar y

\êpa<A. den van vyanden en ftormen hebbende uitgedaan, dacht hy nu 1

^
ligheit te zyn , maar vondt zich haaft bedroogen : en 't fcheelde

wei

hy waar door de haat en handt van eenvyandtlyk booswicht omg

Tociegh' rnén. Men pooghde hem onlangs het vuil van landtverraadt aan t y

cRm
" ven , en zyn goederen te pionderen : maar nu was het op zvn

munt. Op zekeren morgen , de dagh werdt niet aangeteekent \
njrin-

een onbekent man t'zynen huize aankloppen , en in 't voorhuis* ^
gende , hebbende een bol broodts met een groot mes in de ha fl

' u

pende wel onbefchofrèlyk , Waar is Michiel de Ruiter ? Men vt ^
de, op neen quaadt denkende, wat hy begeerde* en hy riep wee

:

,
^

hy Michiel de Kuiter wou fjnreeken. De Heer de Ruiter ,
opeen P

^
mer, ter zyde van 't voorhuis ,

' dit geroep hoorende, quam ben ^
om t'önderftaan wat men hem zeggen wilde. Maar d'ander

,

lie

om0e-

de, en met het bloot mes, zonder een woordt te fpreeken ,
inarre

^
de naar hem toe treedende , zoude naar alle waarfchynlykheit hein ^

ke° ftooken hebben i ten waare dat een van zyn dienaaren
,
toen ju»

n
-T welk ontrent eekoomen , eti 'tboos opzet merkende , hem 111 derW 1 &

werd? kleene ladder , die daar ftondt, op 'tlyf, of darmen
, hadtg^yjjc

en den fteek verzet: den boosdoender voort ten huize uit dryvende
.

^

daar op ftraks wegh vluchtte: zonder dat het iemant van 'tgeZUl 'r naa

d'algemeene verbaafthcit , in den zinquam hemvaft te houden, °^
te löopen : ten einde dat men , hem in handen krygende ,

m2ê^ct^
vorfchen , wat hem tot zulk een boos ftuk hadt bewoogen. ®l

cCht
(
i

te Iaat bedacht, en de dienaars van den Geweldige , en an^£t^a^ay op

dienaars, deeden hun uitterfte beft om hem in kroegen, °
|eric>v

be-

te zoeken en aan te treffen. Maar vergeefs. Hier over viel vee ^^
Bedenken denken. Men kon niet bevroeden wat haat, of nydt, °^ el

^[1l0ot^
toSdtbe- anders boosheït , of vyandt van buiten of van binnen , ^\\wiü^en
ftaan. menfeh tot zulk een fnooden daadt hadt aangedreeven. °°r ^o0t vee-

niet of het ftuk
-

, bycencn onderleit, niet door een ander, °'
1

vrUCht'

len , zou hervat wdrden. Want mén beleefde nu booze tyden. ^
baar van fnoode ftukken, in welke d'onfchuldighften dikvVll

/^ar de be
'

kighften wierden, en de beften 'tboofte loon omringen. '^ -

tcti
rt

el

kommering hadt hier geen quaadt gevolgh , en de Heer de Kl
e
gèrutf'

een goedt geweeten gefterkt, was in Godts vaderlyke voorzo'g.Jg^yl

dochhieldt zich evenwel voorzichtelyk op zyne hoede. be-

waaren de fcheepen van 's Landrs vloot ,
gefchikt om in te va hoü

-

^mant
tracht hem
met een

mes te
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houden binnen gekoomen: en men hadt ordre gcftclt tot de betaaling 1672..

Van 't bootsvolk
: om voor te koomen dat , by ontftcnteniflc der betaa-

d

°
b

r

^JjP
«ng, geenonorde, beroerte, of onluften moghten ontdaan , tot groot dLnwróo?
naadeel en ondienft van den Lande. Ten dien einde bevaalen de Plee- zen -

ren Staaten van Hollandt hunne Gecommitteerde Raaden , aan de Kol-
|a?d?ricn

"

legien ter Admiraaliteit binnen den Lande der Provincie van Hollandt tonnen

uit te keeren de zomme vaneen millioen, of tienmaalhonderdtduizendt^kcc^
Karolus guldens. Door dit middel werdt het bootsvolk teneerften be- ijW-
taalt, en alles in ordre gehouden. Zedert vernam men van geen meer
Verrichtingen ter zee, behalven alleen van der Ncdcrlandtfche Retorfie- Groote

Vaarders, ofkaapers, die in dit jaar een groote meenighte van koop- J^
aadc

b

y

vaardyfeheepen , meelt Engelfche en weinig Franfche , veroverden , en fchcn5oot

jnverfcheide havens, tot merkelyke afbreuk de vyanden, opbraghten : f^
a

n
pcrs »

^Zonderheit de Zeeuwen , die den vyanden meeft overal in hun Vaar- men de

Waater vvaaren
, vervolghden en overvielen : zoo dat zommigen fchry- ^"Y^

Ven, dat ze ten einde van dit jaar ontrent 510 tonnen goudts uit de pry-
nCCC cu *

2en, alleen in Zeelandt opgebraght, hadden gemaaakt, en getrokken

:

behalven 't geen gekoomen was van de pryzen die zy in Biscayen en
elders hadden verkocht. Doch van die reekening, die byna ongeloofïè-

tyk fchynt, heb ik geen rechte zeekerheit: noch ook van 't zeggen, dat

d'Engelfche koopluiden in zeker vertoogh aan den Koning hunne fchaa-

de op 5-00 tonnen goudts hadden begroot : daar ook onder gereekent

ftioeft werden, 'tgeen by de Hollandtfche en Vriefche kapers hun was
benoomen , of ontweldight. Dit 's het ongerechtig lot der oorloogen

,

dat onderdaanen, dien 'tvan herten leedt was dat hunne Koningen de
vreede braaken, daar 'tmeefte verlies byleeden. Van zommigen werdt
aangemerkt, dat de Nederlandtfche koopvaarders in dit jaar weinig fcha-

* de leeden ; om dat de Hecren Staaten alle zeevaart en viflchery in tydts
by plakkaat hadden verbooden. Doch in 't naajaar werdt de kleene vif-

fchery weer opengeftelt; en ordre gegeeven, om de vifchfeheepen door
eenigc lichte fregatten tegens de Duinkerfche en andere kapers te be-
schermen. Naa 't vernaaien der zeezaaken, (laat nu iet, ter loops en Kort vet-

toet een woordt, van den toeftandt te lande te melden. Hollandt werdt
J}**

1™
*e deezer tydt , doorliet inlaaten van 't water, en 'tbewaaren van de ftandtdcc

paffen of poften te Gornichem, te Schoonhoven, by en over Jan Goe-

£

n

a

Jc
entc

verwelle fluis , by Nieuwerbrugge , en te Muiden, befchermt: en re min-
^

der van de vyanden aangevochten , door d'aantoght van de legers , die
de Keizer en de Keurvorft van Brandenburgh , ter hulpe van den Ne-
derlandtfche Staat , afzonden. Hier door vondt zich de Kpning van
^rankryk genoodtzaakt , den Maarfchalk van Turenne met een leger

hun te gemoet te zenden. Men zocht in November een aanflagh op Toeleg op

Naarden in 't werk te (tellen , en zondt den elfden van November laft
Naardcïu

aan
d'Amfterdamfche Kapiteinen, die met hunne fchecpen in Texel waa-

*cn ingevallen, en ontrent Pampus gekoomen , dat ieder zich met zedig

tzeventig man ten dien einde naar Muiden zou vervoegen. Maar de

^aatroozen
, vermoeidt door de lange zeetoght en al 't geleedene ongemak,

W*aren zeer onwillig. Jonker Engel de Ruiter kon niet meer dan twin-

*g vrywilligen bekoomen, en vertrok daar mede, nevens den Kapitein

^«r.' naar ^iden. Doch daanflagh ging te niet: en de toeleg
op Woerden, ontrent dien tydt by zyn Hoogheit ondernoomen , liep

Aanfl
vruchteloos en met verlies af Men braght daarna een regement ma-opWo«,
«oozen by een van vierentwintig kompagnien , onder den Viceadmi- «j™»

Ddddd* wal
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1672. raai Swecrs, als Korncl, den Kapitein Brouwer, als Luitenantkornel,

en Jonker Engel de Ruiter, als Majoor. Dit volk werdt met eeflige

foldaaten naar Willis en daar ontrent gezonden , om al het hooy a

haaien, naar Am fterdam te brengen , en voor de Franfchen tonbrU
ok

ZynHoog- te maaken. Dit wèrdt in 'twerk geftelt en uitgevoert. Midlerwyl tro

m/cha" zY n Hoogheic dc Prins van Oranje met een leger, in der y1
byeenvej

etoy. zaamelt, naar de grenzen van Vrankryk, met meening om dc ra

fchen daar t'overvallen. Hy zocht do Graaf van Duras aan de^°"
n

flaan : doch die ontquam 't gevaar met de vlucht. Toon ruk^ ?

Hooghcit naar Charleroy , 't geen hy ftraks omringde en dacht 0

weldigcn ; maar een vroege ,
fchielyke , en felle vorft verhinderc y

voorneemen. Zoo dathy genoodtzaakt werdt, naa 't veroveren
en

woeften van Bings , te rug te keeren. De zelve vorft , die zyn Hc
>

k

heks toeleg belette, braght hier 't ys in 't water, en gaf den
^

ar

jlt

Liuen- van Luxenburg gelegentheit om met een leger Franfchen,
«

eI1
b,,rR,toe

'

en andre veroverde fteden by een gerukt, een inval in Hollandttedo
•

her Neerlano»
(eg om
't ys cf 11 in- Hy raakte, (terwyl de Graaf van Koningsmark met het Neerlan ^
hniu*

1
' krygsvolk van Bodegrave naar Leiden week) hoewel 't weer

doen. t'ontlaaten, meteenig volk , zonder veel tegenweer te vinden , y b

brek van goede ordre , te Swammerdam over den Ryn :
met rnce &

om voort tc trekken , indien hem de vorft hadt willen dienen. Tct^
ver tydt werden de fchanflen by de Nieuwerbrug, door onorde cfl

^|ien
flaagentheit , verlaatcn. Gants Hollandt , hoorende dat de ^ral

ï.
flj

waaren ingebrooken , cn verwachtende dat ze zouden voort tre
'

hdc
ft

c

cndig" daverde l°cn van fchrik. Doch de Heeren Staaten van Holland

wakfcerhek toonden in dat gevaar hunne beftendigheit en wakkerheit. 2y ^ te0

StaarenT"
ten ' den Veldtmaarfchalk Wirts naar 't leger , dat Bodegrave ver1^

Hoïïnd?!
1

hadt
,
op 'tfpoedighfte t'ontbieden: zonden eenige Heeren, te

„
d.e mdre derwaarts gecommitteert , daar weer heenen , mitsgaders de ** >

dcn vyanï Kornelis Hop ,
Raadtpenfionaris der ftadc Amfterdam , Johan

teftuitcn. Raadtpenfionaris van Rotterdam , en MeinardSonk, Burgermeelf
n ^

ftadt Hoorn, benevens den Raadtpenfionaris Fagel , om ordre r*'
1

? jen
krygsvolk van alle kanten op t'ontbieden , de Magiftraatcn der ltc

\

te verzoeken, zoo veel vrywilligen uit te maaken als by een ^
brengen , om den vyandt het hooft te bieden. Men beval Koning

snia
jt

'

(die men te Leiden \weigerde in te laaten) met zyn volk naar de ^^ft
Je

fche fluis te keeren. Daar heeft men poft gevat. Voorts vve

J, z jCh

Goudtfche gegeeven , dat de Kornellen van de opgezetenen ten platten lan
^jfc

fluis
- met hunne kompagnicn ten aller fpoedighfte naar 't leger van Koning

,
j{e-

zouden vervoegen , om regens den vyandt , tot befcherming va"
jUjge

d«i
U

«bur
vc Vaderlandt

, te worden gebruikt : dat ook drie kompagnien vr

^or£jen

gcrsdcr-

Ur
' burgers van den Haage ten gemelden einde derwaarts 40 !Ljtfaas-

waansont- gezonden : ook al 'tgewaapend manfehap van Vlaardinge11

J flujzefl

fluis dat men zou konnen bekoomen. Men liet ook verfche 1^ pe

openen , om , daar 't de noodt vereifchte , meer water in te 1*
yondt

Hartogh van Luxenburg ontrent de Goudtfche fluis g&°°m^ onder-

daar tegenweer , en zich genoodtzaakt te rugh te keeren ,
aU ^^

weegen in den brandt fteekende en verwoeftende : ook liet ny
^ f

Zwam- pen van Zwammerdam en Bodegraven jammerlyk in d'aflcne &^cfl

merdamen en a[ d'inwoonders , mannen, vrouwen, maaghden, kinderen1, ^£fl
,

Te°rbSr enjongen , die >t niet ontvlieden konden ,
deerlyk vermoorden

mishand
1

!
den » en °P aller^ey wyze misnandelcn. Geduurende zyn a vVaS

Men vat
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was 't weder, gelyk gemeldtis, wataati 'tdooijen: maar zederthadt het 1671.
weer gevrooren ; doch den negenentwintighften van December , 'sdaaghs
voor de verwoefting der twee dorpen, begoft het op nieu zoo fchielyk
en fterk te dooijen, dathy, zonder veel beraadts

, befluiten moeft wéér
naar Woerden te wyken. Den wegh dien hy gekoomen was hadt nu
de dooy en 't inloopend water onbruikbaar gemaakt: en 't is zeeker dat
«y met al zyn leger daar zou gekleeft hebben , indien men de fchanflèn
by de Nieuwerbrugh in bezetting hadt gehouden. Nu moeft hy langs Luxc"-

Qien wegh zich zeiven en zyn foldaaten bergen , en liep in 't aftrekken
noch groot gevaar, mits het waflèn van 't water. In zyn afcoght liet Woerdecn
hy overal vuile voetftappen van verwoefting , van branden en blaaken

,

Uitrccht -

langs den gantfchen Ryn. Ondertuflchen quam zyn Hoogheit, van ZynHoog-

Charleroygekeert, den eenendertighften in 't leger ontrent de Goudtfche

J
uis, en alles werdt vervaardight tot tegenweer. Ook heeft men daarna bydeGoudt-i

de verlaatene fchanflèn by de Nieuwerbrugh weer in bezetting genoo- fchc fle-

men. Korts daarna zyn van Amfterdam , onder 't beleidt van den Vice- Matroozcn

admiraal Sweers , en verfcheide Kapiteinen , en onder de zelve Jonker J.*"^™'
Engel de Ruiter, twaalf kompagnien matroozen , fterk 65-0 man, naar naar 'c leger

t leger by de Goudtfche fluis gezonden. Zy quaamen met dertig over- sezondcn-

dekte fchuiten, vyfentwintig chaloupen, en eenig gefchut en amonitie.

ïn deeze daagen hadden de Heeren Burgermeefteren en Regeerders der De Regen-

ftadt Amfterdam ,
op de geruchten van den aantoght en inval der Fran-

£

n *an

fchen , en ter gelegentheit van 't winter weder en befloote water , wat ftdkn na™
nader op hunne befcherming gelet , en , metgoedtvinden van de Vroedt- der ordreop

fchap, den L. Admiraal de Ruiter het bevel over al tkrygsvolk aan 't Y milder
1"

en de Waalkant opgedraagen , volgens den inhoudt van deeze fchrifte Stad̂

"

lyke laft.

Burgermeefteren en Regeerders der ftadt Amfterdamme , in deeze be- DenL.Ad-
kommerlyke gefteltenis van tyden , bezondere reflexie hebbende gemaakt mil?al dc

opdegroote bequaamheït
, ervarentheit en wakkerheit van den Heere te&b£k

L. Admiraal de Ruiter
, hebben zyn Ed. verzocht , om , onder haar op-

°vcr '

c

perdiretfie, in cas van een generaale aUarm , te kommanderen over de
militie aan

ytT en de Waalkant, zoo burgerye , matroozen als foldaa-^^m >

ten en anderen die haar poften aan de waterkant is aangeweezen :Ty
"^

outhorijerende desweegen den welgemelden Heere , over de zelve ^.«naisfol-
daanigh tedifponeren

,
als zyn Ed. tot de meefte befcherming van deeze aJderen^n

ftadt , eti afbreuk der vyanden , oordeelen zal te behooren : laftende dien- gevalle van

volgende alle Officieren, burgers, matroozen en foldaaten, 'haar flipte- Se^m,
bk naa de beveelen en ordres van welgemelden Heere de Ruiter te re- °pgedraa-

*

gukren
, en de zelve vaardiglyk naar te koomen. AÏÏum onder 't cachet

gc

^ De(t
«er voorfchreeveftede , den 18 'December anno 1672.

Ter ordonnantie van haar Ed. Grootachtbaarheden.

C. V. HEEMSKERK.
Hier door werdt den Heere de Ruiter , in tyde van noodt ,

gebiedt

^geeven langs 'tgeheele Y, van d'uiterftc hoek, ontrent de Muider
£°rt, by 'tvolk Funen genoemt, tot het Blaauwe hooft, ontrent de

Oerer^?
6
" E°

0rt toe
- Des anderendaaghs werdt by de Heeren van den

dr* „ •
,

rëermeefteren en Scheepenen, een nieuwe en noodigeor- Ordrcin

diffhr m l
n^ van allarm naarte richten, vaftgeftelt en afgekun-£™

B c
' waar by ook bekent gemaakt werdt , dat de Heeren Burger-

Ddddd 3 mee*
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1671. meefteren , met advys van deXXXVI. Raaden , den Heere L. Admiraal

Met laft de Ruiter verzocht , engecommittecrt hadden , om over alledegeenen
die

^atde
1
" kaar poft hadden aan de waterkant, zoo burgers ,

foldaaten als ma-

waterkant troozen , te kommandeeren : en dat de zelve alle geUft werden, zyne

zalmen?
1
" ordres en beveelen behoorlyknaa te koomen en te gehoorzaamen. Met

verderen laft, dat ook uit diep hoofde alle d'Officieren, en alle andere

perfoonen , die in dienft van de Heeren der Admiraaliteit , ofder nee-

ren Bewwdthebberen van d'Ooftindifche Kompagnie zouden geordon-

neert en befcheiden worden , om tegens vyandtlyke aanvallen ,
*00

J.
water als te lande , dienft te doen , aan d'ordres van den Heere L.M-

hemma miraa^ Z01l^en gehoorzaamen. Ten zeiven daage gaven de
*J.

ee

J.

en

om
, nevens Burgermeefteren den Heere de Ruiter , mitsgaders den Komrniiiarn

matoolen
van de Waal ' cn den Havenmecfter maght, om zoo veel Oflicierer

1

cn

b7den°da^h matroozen by den dagh aan te neemen , als vereifcht zouden worden

aan te nee- rot bemanning van doorlogfcheepen en tjalken, die geordonneertwaa-

ren voor de Stadt wacht te houden. De Heeren Raaden ter A^n
J
,r

f^
liteit hadden al over etlyke maanden, w7cinig daagen naa de konilt

Franfchen te Naarden , ordre geftelt , om vier of vyffregatten van
oorlog

^

op het Y , ontrent Durgerdam , te pofteeren , en de Stadt van die.Kan

tegens allerley vyandtlyke overval te verzeekeren. Doch by dee

ongelegentheit der tyden , en dat men de vyanden daagelyks te ve
j
vvaC

.

ten hadt, hebben de Heeren Burgermeefteren den L. Admiraal de Kui-

ter , nevens Henrik Roeters , toen Oudtfcheepen , naderhandt Sch°ut

^Q
Stadt

,
(die insgelyks eenige laft hadt ontrent de bezorging van

Sradts verzeekering aan de waterkant) ordre gegeeven tot het toeru .

En vier van vier bequaame fcheepen van oorlogh , om te dienen tot uitlegg
'

fcheepen en bevryding van de Zuiderzee , aan het Yoort. Doch dit viel eenif^

toetcru- daagen laater voor. Ter zeiver tydt hadt men eenig misnoegen op

Kommandeur van d'oorlogfcheepen , die op 't Y, ontrent Durge^3
'

laagen, over eenige onwilligheit van te landt dienft te doen ,
waar 0

hy van zyn Kommandeurfchap wrerdt verlaatcn , en de L. Adrfl**
3

nevelden
Ruiter ' ncvens de Heer Roeters ,

Helden , volgens de maght &
e&

1nevens cn
^ daarna jan Revi0fs van Hoorn , die , zedert den drieënnV *nD^

Sn
R
Re

Ctcrs
'
ften van Junius ' °P een der gemelde fcheepen, genoemt Mi^elbur

^
ïoLoon bevel hadt gehadt, in zyn plaats. Dit was de zelve Reylofs ,

NVie

e|1

Srito
manhaftigheit in de yoorige boeken is gemeldt , en dien 't aan gc

over d'oor- trou, noch dapperheit ontbrak. Hem werdt in zyn inftruclfc»? i

e
l0

en

hf

dc

CC
" ricntfcfltift

?
door de Heeren de Ruiter en Roeters , als laft lie

fre
-

wacht hou- ^an de Heeren Burgermeefteren, onderteekent, belaft, dat hy zf1

ifl

dendeop gat, en d'andre fregatten en vaartuigen , onder zyn gebiedt ge
*J

'

70u
" ' behoorlyke ruimte van den anderen , voor en ontrent Durê

|. fchee-
gepofteert houden: en, met een ofmeer gemande chalouppen, a

|jieepen
pen in 't vaarwaater waarneemen , en verhinderen dat 'er geen

fJjnS

ofvaartuigen van boven naar de Stadt zouden koomen, zondera en

de zelve te doen onderzoeken
, of daar geen vyandtlyke volken ^

ingefcheept, en, zulks bevindende , dezelve aan te taften en ^
overeli. Doch by nacht zoude hy alle fcheepen , naar de Stadt Wi

^
ontrent 's Landts fcheepen ten anker doen koomen , en tot den ö &pe,i

haar houden, en dan, geen zwaarigheit vindende , laaten vaare • ^
zeiven Reylofs werdt zedert noch bevel gegeeven over al de &eWJ;j3ijr-
fcheepen, tjalken en vaartuigen, leggende, in dienft van de

Heer
^JlC

germeefteren der ftadt Amfterdara
, langs de Gooyfche en Ge
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kuft. van Naarden tot ter Elburg toe : met laft , dat hy ze naar zyn goedt-
dunken zou poftceren, totdienft van den Staat, en tot beveiliging der
Zuiderzee, en zomwylen onderzoek doen of elk zyn poft wel waar
nam. Doch terwyl men hier zoo yverde om 't hart van 't Landt te be-
vvaaren

, en dat de L. Admiraal de Ruiter zyn verftandt , vlyt en voor-
Zorge

, ten dienft van Amfterdam befteedde , werdt het lichaam van
den gantfehen Staat, op den leften daghvandit jaar, noch verquikt met
de heugelyke tyding van 't veroveren der ftadt Koeverden : daar zaa-
ken ontrent aangemerkt worden , die gedenkwaardig en wonderlyk zyn

:

Want juift op den zeiven dagh, toen de Franfchen hun moedt koelden

,

niet de twee weerlooze dorpen van Swammerdam en Bodegrave door
oen brandt te verwoeden , werdt die fterke vefting door 't krygsvolk
van Groeningen verraft , onvertzaaght aangetaft , en vechtenderhandt

^genoomen: en die zelve vorft, die zyn Hoogheits toelegh op Charle-

J°y
belette, en in Hollandt de wateren met ys bevloerde , daardeFran-

*chen over trokken , baande , door een goddelyke beftiering , dien van

Groeningen den wegh (de moeraflèn rondtsomde Stadt hardt maaken-
de) waar langs zy den welbeleiden aanflagh kloekmoedig te werk fiel-

den, en gelukkelyk uitvoerden. Dus liep het jaar van zeftienhonderdt-

tvveeëntzeventig ten einde , met zoo veel tegenfpoedts te lande , door
t verlies van veele grensveftingen , en drie Provinciën , en zoo veele in-

wendige beroerte en muiteryen : maar met geluk en zeegen ter zee

,

door den ftrydt voor Souwlsbaay , en zelfs door wonderbaare ftormen

,

die gemeenlyk plaagen zyn , maar toen tot voordcel van den Staat uit-

vielen. In voegen dat de Graaf van Schafsbury , Kancelier van Enge-
landt , in zyn aanfpraak , van 's Konings weegen in

?

t naafte Parlement
gedaan, opentlyk bekende, *Dat het mirakulen van ftormen en van on-
weeder waaren , die in de verleedene zoomer de HoUandtfche Ooftindi-
fche retourvloot in behoude haven braghten , en hunne zeekuften voor
een aanlanding befchermden.

167 z.

Tyding

van 't ver-

overen van

Kocverdcn.

30 Dec.

Geluk ter

zee in dit

jaar.

Bekentenis

van den
Kancelicr

van Enge-
lande.
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mering
voor den

Bricl. Hel-

levoetfluis,

cn 's Landis

groote oor-

Joglcbeepcn,

aldaar op-

gelcir.

De L. Ad-

miraal de

Ruiter be-

geeft zich

met een

jacht naar

de Geldcr-

fche en

Gooyfchc

knft.

Zyn on-

derzoek

naar de

plaatzen

daar men
met krygs-

volk zou
konnen
laadc».

VAN DEN HEERE

MICHIEL DE RUITER,
Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

Hollandt en Weftvrieflandt.

VEERTIENDE BOEK.

ct begin van 'tjaar zeftienhonderdrdriee^eventigwas

zeer bckommerlyk. Men was zeer

Briel , Hellevoctfluis , en 's Landts grootfte 0 h

fcheepen , te Hellevoetfluis opgelcit. Dc

meefteren en Regeerders van den Briel fchreev
^

vyfden van Januarius aan de Heeren Staatcn va

landt , dat ze in 't zeker bericht waaren van oe &^
te prclfing, enkrygsbereidtzelen, die in Engelandt gedaan werden, ^
by de tegenwoordige zwaare ongelegenthedenvantyden enzaaKe ^
eenen of den anderen aanflag t'onderneemen, 'tzy op den gri

f ^andts
Hellevoetfluis, daar maar een kompagnie foldaaten was ,

en s

vieC

groote oorlogfchcepen laagen : en dat zy, mits het zenden v ^
kompagnien foldaaten van den Briel naar den Haage, (teroorza

't doorbreeken der Franfchen te Swammerdam) zich t'eenemaai ^
quaam vonden om de ftadt van den Briel te konnen befchermen : ^
zoekende, dat hunne Stadt , en Hellevoetfluis, aanftondts, tcge

'

n

gevreesde en gedreighde aanvallen , met meerder bezetting vo ^t

moght worden ;
op dat alle verdre wonden en rampen van

t̂

moghten worden verhoedt. De Heeren Staaten vonden goede hef *n^ f

van dien briefaan zyn Hoogheit den Heere Printte van Oranje^ 2
ve-

rnet verzoek van op den inhoudt te letten , en te doen als tot
vet

kering van die ftadt, mitsgaders Hellevoetfluis, en de fcheepc°
a

^fl>

leggende , bevonden zou worden te behooren. Dit hadt groote fe
.

^

want die twee fterkten waaren de voornaamftezeefleutels vanHo1
teC

en de groote oorlogfcheepen de noodighfte en dierbaarfte waP
ene

ejuu-

befcherming van den Staat. De L. Admiraal de Ruiter, zich nu \| ^te
rende den winter , t'Amfterdam onthoudende, begafzich, ter

o
»
tfcnt

van den Grave van Waldek, Veldtmaarfchalk van den Staat
,

eventjg,

het midden van Januarius des jaars zeftienhonderdt en drieëntz ^{det-

met een oorlogsjacht der Admiraaliteit t'Amfterdam ,
over d<

daarna

't bc-

met een uunugsjaciic aer ACimiïaaiitcii c mnucruam ,

zee, ontrent de ftadt Hardervvyk : om op de Gelderfche ,
e

Xl/W

op de Gooyfche kuften t'onderzocken , ter wat plaatzen ^
et

\
e re koo

quaamfte eenig krygsvolk zou konnen landen ; om op 'thaf .j^louf

en daar de vyanden aan te taften. Hy '

men
TeilehalouP

j hadt een
.
f eUrcn »

by zich , om de geftcltenific der gronden te beter te doen tu^^tfo

en bevondt dat tuflehen Harderwyk enNienkerken de gron
'

^

Je diep
te

en vaft was , als men 't ftrandt hadt gevat , maar dat tuflene ^ m£ïl

en 't ftrandt de grondt meer als een half myl zoo vlak was , ^nen

met het lichtfte vaartuigh , dat allervlotft ging , daar met zo
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aankoeken: doch dat ontrent het Nienkerker fluisken het water aan 1^73.
den dyk zoo hoogh ftondt , en gemeenlyk bleef ftaan , dat men met
vaartuigen, zoo diep gaande als 't Admiraaliteits jacht, daar op zyzou
konnen aanleggen

, en daar uit te lande treden : maar dat aldaar bin-
nens dyks het laage landt tot het hooge onder water ftondt : en dat
over zulks

, om op het hooge landt te. koomen , de dyk Ooftwaart
°p

,
oï Weftwaart af, zou moeten worden gevolght: en dat men dan,

aan 't hooge landt koomende , met affnydingen en een kleene maght
2ou konnen worden geftuit, in zulker voegen gelyk zulks op de poften
jn de Provincie van Hollandt nu in 't werk werdt gefteldt. Dies ver-
kondt de L. Admiraal , dat 'er geen bequaamer plaats was tot de lan-
ding in dat geweft , dan tuflehen de ftadt Naarden en de reviere de
pm

,
of tufichen oudt Naarden en het dorp Huizen , daar was wit en

Jiardt ftrandt, en dat gevat hebbende vondt men zich terftondt op het
hooge

, van waar men zou kormen voorttrekken , werwaarts men be-
geerde

: ook zou men daar alle toevoer met vaartuigh konnen bekoo-
men. De Heer de Ruiter, te rugh naar Amfterdam keerende , liet zyn
ondervinding en oordeel daar over den Heere Grave van Waldek door
een brief weeten. Doch de toelegh op Naarden, daar men 'toogh op
hadt

, werdt noch eenigen tydt uitgeftelt. Ondertuffchen waaren de
twaalf kompagnien matroozen , die men , onder 't gebiedt van den Vi-
ceadmiraai Sweers , naar de Goudtfche fluis hadr gezonden , den zeven-
den van Januarius (naa dat de poften ontrent de Nieuwerbrugh by don-
zen op nieuw waaren bezet) weer t'Amfterdam gekeert, ctaar ze in de
Stadts buitenpoften werden geleit. Maar den negenden van Februarius Eei»gc

Werden weer twaalf kompagnien bootsvolk naar den Uithoorn gezon-
matr°ozeö

den
,
daar de Kornel Palm 't gebiedt hadt. Jonker Engel de Ruiter was uïhoSn

een van hunne Kapiteinen, en lagh hier met dit volk rifim een maandt ,
8czonden*

in veel koude en ongemak. Ook werdt noch ander bootsvolk ontrent Enookop

andere poften gebruikt, tot dat den L. Admiraal de Ruiter zyn Hoog- 1$*
heit de Prins win Oranje in 't begin van Maart , met een brief, in be- M«-
denken gaf ,• of de matroozen niet hoe eer hoe beter uit de poften DeTtuSs
aaarzelaagen naar Amfterdam

, Rotterdam, en elders daar 's Landts fchryfen

icneepen hagen, dienden te rugh geroepen en opgezonden te worden: tnZ'eer en alvoorens de zelve met eenige legerziekte, die daar alreedts on- Hooghëit.
aer begoit in zwang te gaan, meerder zouden moogen worden befmet
en daar door belet de vereifchte dienft in d'aanftaande zeetoght daar
Van te trekken. Op dit fchryven liet zyn Hoogheit de matroozen te De ma-

tugh keeren , en 't volk van den Uithoorn quam den twaalfden Maart
J.™°**

n

Weêr t'Amfterdam. Men zagh weer een feilen oorlogh, zoo wel ter zee ri^ïT
tc

als
lande , te gemoet. Daar werdt t'Amfterdam een toelegh ontdekt,

°m >s Landts oorlogfcheepen , daar ze laagen , in brandt te fteeken
; 0^°^r

h

^
aar de brandtftichter, een Schotsman

, Johan Frafer, daar toe omge- logfeheepca

Ie

° door eenige perfoonaadjen in Engelandt , die ik , om der eere wil-

'
niet zal noemen, werdt gevangen, en zyn voornecmen buiten pyn brandt te

^ banden bekennende , werdt van onderen gerabraakt ,
gewurght,^£ ^et een bos ftroo in 't aangezicht geblaakt , en zyn lichaam aan de Voo- dcbrandl-

jvyk, over 'tY,.op een radt geleit. Hy hadt daar toe brandtgereedt- ^*rg>

ZoXrt2ynei
geha»den gemaakt, 't geen men hadt bekoomen. Men

m^w „(v
rnain ^P^ketboot, uit Engelandt koomende, eenige van zyn

WerI n

gCn 611 heI
Pers tentdekken , maar vergeefs. Van zommigen75e^t, dat 'sdaaghs naa 'trabraaken van dien brandtftich-

Boek.
ö

Eeecc ter
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1673. ter Frafer , te Londen zeftig huizen zyn afgebrandt ,

zoo dat Iien

Zeftig >c rechc der wedervergelding fcheen te tretfen. De Koning van Groot-

LÖnTnaf- britanje hadt in de maandt van Februarius een Parlement by een gcroc-

gebrandr.
pcn , meeft om geldt tot den oorlogh tegens de Hollanders te bekoo-

piment men ' en nicn kon toen uit daanfpraak des Graven van Schafsbury,

inEn
fi
e- Kancelier van Engelandt, uit .des Koninghs naame aan 't Parlement ge-

hadt
' daan, klaar genocgh merken, tot wat top de vyandtfehap was

opgeiItec-

gen , en wat men in den zin hadde ; want men hoorde daar dat fe e

eftcZfha.
woordc » DELENDA EST CARTHAGO, Karthago moetmt-

e

g0 .

m
*~ geroeit worden. Hy zeide ook, dat de Staaten van HoUandt bnge^

Landts eeuwige vyanden waaren , zoo wel van weegen interejt oj

lang, als inclinatie of neiging. Eindelyk heeft men den Koning voor

achtien maanden , ieder maandt 70000 ponden fterlings ingewilhg 1
•

Toerufting Daar op vverdt de toerufting ter zee met grooten ernft voortgezet :
Pfin

Engdandc. Robbert ge fielt tot Admiraal van de roode vlagge, Johan Herman tot

Viceadmiraal , Johan Chicheley tot Schoutbynacht; Eduard Sprag

Admiraal over de blaauwe vlagge
, Johan Kempthorn tot Viceadmiraa

,

en Kapitein Norbury tot Schoutbynacht. Het witte esquadre werdt °n-

^En in de der den Grave van Eftrée gelaaten. De Heeren Staaten der vereemgn

nSm' Nederlanden, door de onvermydelyken noodt gedreeven , en 'tnaadren^

den. gevaar geperft
, fpanden al hunne krachten t'zaamen , om weer c

maghtige oorlogsvloot in zee te brengen. Men befloot ,
geen min

getal van fcheepen klaar te maaken , dan in 't verleeden jaar wa$ h

fchiedt. Tot dien einde zou d'Admiraaliteit van de Maaze i*^6^

.

en 4 fregatten van oorlogh, 6 branders, 4 advysjachten, en4galJ
00

'

d'Admiraaliteit van Amfterdam, 14 fcheepen en 8 fregatten van 0°

logh, 14 branders, 6 advysjachten , en... galjoots; die van 'tNoow

quartier 1 % oorlogfcheepen , . . . fregatten , . . . branders , . . . ^sV^a z

ten, en ... galjoots toeruften ; de reft zoude Zeelandt, Vrieilafj
^

% Maart. $ t3Lfa en Lande toebrengen. Tot het verval van de kollen,^r °?Zn
pende , werdt by de Heeren Staaten van Hollandc een tweehonderd , u
penning , by forme van kapitale leening , ingewillight : mits dat h&ê

e
.

'

daar van re koomen , tot geen andere zaaken dan alleen tot dé v °°

,

v*Xh ™" w
?
rden gebruikt -

Ter 2elver tydt werdt ter vergaadering va*
Y

van de
b landt door de Heeren Gedeputeerden der ftadt Briele voorgedraagt

»

5?ya 'c
^

in bedenken eegeeven , of het niet beft zou zvn dnr Nv deeze
ty<K

.
en

Charles fe

in bedenken gegeeven , of het niet beft zou zyn dat by deeze
tyd

floopen. gelegentheit het fchip genoemt de Royale Charles
,

(in ^c11

J
a

jje
.

mdclxvii by Chattam verovert) leggende in de haven van He

voetfluis , ten meeften voordeele van den Lande ,
gefloopt wier

by
T
dcHec-

Heeren Staaten verftonden op dat voordel, dat de zaake terGen'^

renstaaten teit weegens hunne Ed. Groot Moog. daar heenen zou worden g
el

kndfwJrdt
ten ei"dc h0t Kol

1

leg
I
!
e te

,

r Admiraalitcit op de Maaze too^ ^
toegeftaan,aangcfchreeven, de Royale Charles , ten meeften voordeele van

ac
'

. ks

Z\kat
aC ' de ' te doen flooPen - Ook werdt dit daarna ter Generaal*^

ltï

^{\o0-

Rocdt
e

ge- ingewilligt ,
en eerlang in 'twerk geftelt. Men zagh ontrent en

in
:

rwcrk
CD
Pen hoe de tyden veranderclen : want zommige wiften dat de n

geitel
" Staaten van Hollandt in den jaare mdcliii met onbenoegen F ^

men, dat het Kollegie ter Admiraaliteit te Rotterdam het fchip '

° .

zekrans , onder 'tbeleidt van den ouden Admiraal Tromp op <* * g^t
fchen verovert, van naam hadt veranderdt ; zoo ten aanzien ^\$

mede de gedachtenis van de gemelde verovering werdt verdun^^o0t

ook om verfcheide andere redenen: dies begeerden toen hunne
Ec,

^o0g.
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Moog. dat die zaak herdaan , en 't gemelde fchip de naam van Rooze- 1673"
Krans gelaaten zou worden: doch te deezer tydt werdt de naam van de J^f»
Royale Charles met het fchip te gelyk vernietight. Doch dat floopen W/,/*™-
Ron de geheugenis der verovering niet fmooren noch dempen. Dus^"^*
raakte dit fchip

, dat verhaate zeegenteeken van 's Landts voorig geluk , \ juT'
'*

uit der menfchen oogen en aan kant: op dat het in 't toekoomende tot
geen hinderpaal zou {trekken van de vreede , daar men zoo langh om
yenfchte

, en vergeefs naa ftondt. Terwyl men met de toerufting van
s Landts vloot doende was , liet de L. Admiraal de Ruiter den Hee- DeRuiter
fen Staaten voordellen, en in bedenken geeven, of men d'afkondigin-^ c

v̂

c

gen van verfcheide plakkaten , om de fcheepsvolkeren tot hun plicht aan fchddc

'

te moedigen
, niet behoorde tè vernieuwen : met naame de plakkaaten

Jjjj

c

!

caaten »

°P de premien j en belooningen aan de veroveraars van vyandtlyke fcheepsvoik

Icheepen
; en tot belooning voor de verminkten ; de nader ordre tot jjf^^ t

onderhouding van goede tucht in 's Landts vloote ; de punten dienende niocdigcn

,

Jot beter beftandt en onderhouding van goede ceconomiej; en tyftoght *?J^
c

c

r-

bezorging van en in 's Landts vloore; mitsgaders het plakkaat van pry- f p,ylï„,

2en
, voor de geenen die met chaloupen eenige van 's vyandts branders { Huffh°^

Van de fcheepen in 's Landts vloot afweerden, en vernielden; het plak-

kaat op het verbranden en in de grondt booren van veroverde fcheepen

,

en dubbelt loon daar voor te verdienen ; en van de ftraflèn der geenen
die met hunne pryzen ontydig , en ftaande het gevecht , uit 's Landts vloot

loopen ; ten laatften , d'ordre geraamt tot vermyding van verfchil tuf-

fchen de Zee- en Landtofficieren op de zelve vloote. Op dit voorftei

Werden de gemelde plakkaaten en ordonnantiën , met advys en invloei-

jing van den naam van zyn Hoogheit den Prinfïè van Oranje, als Admi-
raal ,

op nieu afgekundight. Zyn hooggemelde Hoogheit ( begeerende
dat men 's Landts vloote met bequaame Bevelhebbers zou voorzien) zondt
weinig daagen daarna de lyften van d'Oflicieren en Kapiteinen, die ge-
fchikt waaren deezen zoomer in zee te gaan , aan den L. Admiraal de
Ruiter

, met den volgenden brief, geheel met zyn eigen handt gefchreeven.

Myn Heer,

Ik zende V Èd. hier nevens eene lyfte van de Officieren en Kapitei- Briefvau

nen, die deezen zoomer op V Landts vloote zyngedefpicieert ongebruikt fl.-™™*'
*e worden. Ende naar dien ik geerne particulierlyk zoude zyn gein- Prinflb raa

formeert van haar goede ende quade qualiteiten | , zoo verzoek ik £
rS£n

1)Ed. my in aller diligentie \ ende fecretejfe% te laaten toekoomen zyn ^omZ^
advys. 13 Ed. kan verzeekert zyn, dat ik 't zelve zalfeereteren, datl££j£
ntemandt in de werelt daar van zal weeten; ten einde dat^) Ed.daar {Nterpig*

d°or in geen moeilykheit en geraake. Hier op met den eerften antwoordt
h

^%htimr

^Wachtende
,
blyve ,

houding

Myn Heere

,

V Ed. zeer geaffefi'ioneerde vriendt ,

*uVf*
loMwr' G - PRINCE d'ORANGE.

P.S. Indien VEd.eeniee van de zelve onbequaam vindt, zoo gelieve
V taCl. piM «10//^ - ii A>. . i.I - /_ *,l„*te <z,nu knnnen

gefotikei™
ede *ew^™fWedtteren die menm ^arplaats zou konnen

^ t̂

e

0 d̂t

Admiraalde Ruiter fchrcef daar op aan zyne Hoogheit dit

Eeecc a
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1671' Doorluchtige , Hooghgebooren Vorft cn Heerc

,

Dc Ruiters Ik hebbe met behoorlyk re/peel' ontfangen Uwe Hoogheits mijl^evan

aanz°n
rdc

glft
eren » benevens beide de lyften, die ik hier nevens weder aan W f

Hoo^heit. Hoogheit te rug zende , en daar by , tot voldoening van des zelfs begee-

1 1 Maart. rm .

^^fierf. m
Dat ik, naa overleg en examinatie van het leeven ,

comfortemen

en aclien van de Officieren en Kapiteinen , in de zelve lyften
verme

confiderere , dat , alhoewel my wel bewuft is dat een ieder van jf

en heeft even veel bequaamheit en experientie\
,
gelyk zulke ega 1

"[

;k nimmermeer , myns geringen oordeels , onder eenïge armade & .

den gevonden , zoo en kenne ik echter danr onder niemant ,
die m &

de reden , en ten opzichte van cenige notoire fanten , of
mücomfo

r

^

$ onbe- menten
,
incapabel % zoude konnen geoordeelt worden , om d'aanjta

TzeT/oght. expeditie * niet meede by te woonen , ende zich alzoo meer en me
^r[

ten dienfte van den Staat en Uwe Hoogheit , te bequaamen enje

tueren , laatende wyder's die zaakeaan des zelfs hooghwy&e dijf°j
l

Behalven dat ik myn fcheepsvolk al compleet hebbe , zoo g
a^t 00

.

wervinge met de verdre Officieren en Kapiteinen al rcdelyk toe ,
gJ

ik gifteren breeder aan den Heer Secretaris Huigens heb geft
e

% J.
daartoeikmy, met Uwe Hoogheits permiffie , kortbeits halven , èe

ge , en blyve

,

Doorluchtige , Hooghgebooren Vorft en Heere

,

Uw Hoogheits

yièum m Am- Zeer ootmoedige enzetrouwe Dienaar

,

fterdam den O O ^ n

MICHIEL ADR. DE RUI**

VyfKapi- Doch daarna heeft zyn Hoogheit evenwel goedtgevonden ,

^a^-
SïïStdc

1
" Kapiteinen, die alreedts op de lyft der Amfterdamfche fcheepen *

n
lyftgcdaan, den, voor decze reize niet t'zee zouden gaan , {tellende vyfjffl

c|jS

rcmhuSnc" in hunne plaatzcn : te wcetcn, de Kapiteinen Barent Hals ,
*

van
plaatzen gc- van der Zaan , Jakob van Bergen , Kornelis Tyloos, cn $^enl

f
DeHeer Ewyk - °ok verftondt zyn Hoogheit, dat de Heer Kornelis

Komciis (die altoos groote zucht hadt getoont voor 't Huis van Oranje , en a J-

ÏSweer Mc Staatfche regeering te meer in 'tooghwasgevveeft) dewyl dcL: a}s

l. Admiraal miraal van Gent in den flagh voor Souwlsbaay was gebleeven ,
we

ucje
jnAmïUr- L Admiraal , onder 't Kollegie ter Admiraaliteit tot Amfterdam»u. Auuniaai , uiiuvi l Kollegie lcl rvuiiiuaameit col /vmiiciw-*--- k^yfl

h zee gaan , hem in zyn ampt en oude waardigheit herftellendc 5 ^ ^d-
Hoogheit begeerde en braght te weegh , dat hy zich eerft met ^% öiter

miraal de Ruiter in der minne verzoende. Ook was de Heer de ^
te goedthertig om in zoo goede zaake zich t'zoek temaaken-* W

^ a|

Heer de loofde eikanderen
, in 'tbyzyn en ten overftaan van zyn ^Jf^Ljte'en

Ruiter. 'tvoorlcedene aan een zyde {tellende , voortaan in broC
, [t. Ad-

trouwe vriendtfehap te zullen leeven. Zyn Hoogheit hadt dctl

naar be-

miraal de Ruiter verzeekert , dat de Heer Tromp zyne ordres
^eercn

Verbodt hooren zoude gehoorzaamen. Onlangs te vooren hadden de ^
"

"'andere Staaten va« Hollandr , om 's Landts vloot te fpocdiger te beman» ^
kleene en groote vüTchery , en 'tuitloopen der kapers verbood

^tf00
-

""
de vaart op Ooften , Weften en Noorden opgefchort :

en al

beval^
zen , in vreemden dienft vaarende , t'huis geroepen. Daarna a//e

Hoogheit den L. Admiraal de Ruiter, omme zich te vervoegen v je

En ver-

zoent zich

met den

d.

ryen
vaarr.

!•Maart.
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de Kollegien ter Admiraaliteit van deeze Landen, en zich finforme- 1673.
ren hoe verre de zelve met dejegenwoordige equipagie f van 's Landts Laftaande

oorlogfcheepen waaren gevordert , en de zelve , zoo veeleenighzins doen-^ Hoog-'
lyk zou zyn, te helpen voortzetten: laftende de Kollegten ter Admiraa- he,t geg«-

hteit, hem daar inde behulpige handt te bieden allenthalven daar zulks™™L
van noode zou zyn. Deeze laft was den elfden van April by zyn Hoos- ting vaBde

heit onderteckent. Zyn wedcrvaaren en verrichting , in 't uitvoeren van X™\£o5.
die laft, maakte hy den achtienden der zelve maandt niet alleen aan zyn t^W«'>:
Hoogheit

, maar ook aan de Heeren Staaten Generaal fchriftelyk be-
ruPmg '

*ent
, gelyk volght.

Hoog. Moog. Heeren,

Myn Heeren
; Achtervolgens en in conformité van zeekere atle Rapport

van authorifatïe van zyne Hoogheit den Heere Trinjfe van Oranje
, ^££andc

van dato den n deezer hopende maandt, hebbe ik my geaddrejfeert d«cqmPa-
aan de refpeflive Kollegien ter Admiraaliteit , in de 'Provincie van Hol- sie van

landt ende Wejlvriejlandt rejiderende , omme te infpetJercn , ende ten ootfóg-'

beften te recommanderen een Jpoedige voortzettinge van ieders contingent fchecpcn.

*n*de equipagie tot de gearrefteerde armade van Staat ter zee voor
deezen loopendenjaare , ende hebbe , zoo wel door ingenoomen bericht

als genoomen infpecJie , ondervonden , dat de fcheepen van 't Kollegie op

de Maas , die zoo tot Rotterdam als tot Hellevoet/luis leggen, in zoo- Staatder

daanigeftaat zyn gebraght dat die feinde van deeze weeke {zonder cc
l
uipagie

verhincUringe van weer ende windt) zouden komengereet zyn
, mancque- £nfc°n toe

rende eenige van de zelve wel eenigh volk , doch dat men vertrouwt Hellevoet-.

't zelve ondertujfchen te zullen bekoomen
,
invoegen dat alles wat tot de

fluis '

equipagie-van de yoorfchreeve fcheepen ü gerequireert met alle mooge-
lykefpoet ende vigilantie is voortgezet , ende vervolgens 't refterende
alzoo zalworden voltrokken

, indien Hfurnïjfement van de toegezeidegel-
den daar aan geen verhinderingen en koomen tegeeven.

Ende belangende die tot Amfterdam , dat uitterlyk als gifteren het TotAm-
laatfte van de groote fcheepen van die Stadt zoude afzeilen naar Tam- ftadam *

pus, ende dat daarmede aldaar alles gereet zoude zyn dat tot de equi-
pagie van de fcheepen

, fregatten en branders , van weegen dat Kollegie
onder de voorfchreeven equipagie te prefteren, gerequireert is geworden,
tutgezondert alleen de advysjachten

, die, van weinigh importantie we-
gende

, zyn gereferveert , om het groote werk niet te verhinderen
, tot

'*n 't laatfte van deeze week
, binnen' welke dat mede in ftaat zullen

*yn om voort fzee gezonden te konnen worden , verzeekerende haar
Ëd. Moog. my daarenboven , dat met de zelve diligentie , als de
equipagie is voortgezet , die ook achtervolght zoude worden , en dat
n*ets

, om de zelve te perfectioneren, retardement j zoude konnen tan- ±r*rhi*j*r
Je'en dan Godes weer en windt , en de langhzaamheit in 'tfurneren
°an de midMen , die toegezeidt waaren voor primo Mey aankoomen-
e getoucheert te zullen worden , my verdoekende die door inftantien

,

Zo° veel doenlyk
, te willen voortzetten , ten einde het voorfchreeve werk

equipagie, nu zoo naar gebraght zynde, daar door niet en werde
geretardeert ende opgehouden , totprejuditie van den Staat,

tirr. Pk
' betrefindedie van Weftvrieftandt ende den Noorderquar- in-jW

Zl\,a
rfr

Vanzw de vier fcheepen, tot Hoorn geequifeert bereidts
vver het Waak geraakt , ende van alles voorzien ,

uitgezonden eemge Hoorn,

ouwen enankers, die binnen weinigh daagen ftaan tevolgen , als maar

Eeeee 3 de
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Tot Enk-
huizen.

Tot Me-
dcnblik.

Der drie

Noordthol-

landt fche

fcheepen

tot Helle-

voetlluis.

Geftelte-

nifleder

zaaken in

Zeelandt

,

In Vries-

landr.
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dc noodige penningen , daarvoor uitge'looft , kannen gefurneert

worden ,

zoo dat alleen wacht naa de victualie vande Kapiteinen, enmonjterin-

ae van
y

t bootsvolk , die beide tot myn aankomfte aldaar waarengeret

deert gebleeven ; Maar dc Heeren Gecommitteerde Raadcn van ae

Heeren Staaten aldaar , hebben op onze ernftige inftantien. Uit M
naame van zyne Hoogheit , aan 't welgemelde Kollegie ter Ad

.

mraa t'

tydt belooft een fomme van honderdt en tachtighduizent gulden:r,

voortzetting van de equipagie van dat quartier in 'tgeneraal,
pro p-

telyk te zullen furneren , daar uit dan de Kapiteinen cenigH

\

m Wj,

inkoop van vivres , en den matroos een maandt földye op de ban ~>

worden gegeeven. "

* n ZOO
'De vyffcheepen van oorlooge tot Enkhuizen geequifeert ,

~

verre geavanceert , dat reedts vier voor de Stadt leggen, daat
"

on
..

twee gereet om af te zeilen tiaar 't Vlaak, hebbende het v3j -Af-
voerende 80 ftukken, by mancqüement van water, tot noch toe nie

ten konnen gebraght worden , doch wordt gehoopt , met dit water

ten de haven zalgeraaken: 'tfchip tot Medenblik geequipeert t* m

gereet om naar 't Vlaakte verzeilen. \
,

n
<7> drie fcheepen van H welgemelde Kollegie , deeze winter ge &

hebbende in Heüevoetfluis , zyn mede gereet , als zullen hebben "e

men V gunt haar in weinigh daagën ftaat toegezonden te worden,

te zaamen dertien fcheepen , alle gemonteert en bemandt als tn
^

vens gaande lyfte , dat van de twee voorde KoUegien niet noodig,

te, om dat V Hoog. Moog. daar van bereidts zyn gedient. , -gj

De gerequireerde penningen inkoomende , zoude het meergemeld

legie noch een 'fchip tot de voorfchreeve dertien voegen , welke twee

fte daarvan, haar dan zouden valideren in plaats van debewup

fregatten , daar van haar Ed. Moog. verklaaren niet voorzien te J •

als mede van geen brandtfcheepen , duchtende dat deteontfange^ f ,

ningen tot de inkoop van nieuwe brandtfeheepen niet zullen konnen} ,

ken : alle 't welke ik van myn plicht hebbe geacht V Hoog. W°f'Jl.
deezen te communiceren , tot der zeiver naarichtinge

, verblyüetia J

ders met alle refpeft

,

Hoog. Moog. Heeren

,

Uwe Hoog. Moog.

Adum 's Gravenhage Ootmoedige, vehoorzaame, getrouwe
<D'ttnaar

'

de» 1% Afrit l6 7i .

ö ö 'ö
, T rrfR-MICHIEL ADR. DE K^rh

Uit de Iyft der fcheepen die in Zeelandt werden toegeruft » ^j^t'et
de Ruiter door den L. Admiraal Bankert toegezonden ,

zagh mC y0lk

noch wel een fchip drie of vier ontbrak: ook was daar ge
kf

. ^^cU niet

en geldt. Hy verftondt ook van goeder handt, dat in Vrie
|

a

yeroot-

een eenigh fchip van oorlogh werdt toegeruft. De tweedrag
1

j^un.

zaakte daar onmaght : en men was beducht voor een i«val
v

»
t landt

fterfchen en Franfchen : zoo dat men op* zommige p^^^yande*1

moeft onder water zetten
, cn genoegh te doen vondt om d

^

r£fla
tidc

buiten te keeren. Daar werdt evenwel een bezending naar
f
yee l

gedaan, om de toerufting der fcheepen te bevorderen, maar %0 van

te verrichten. De L. Admiraal dc Ruiter heeft ook ter vergde * det

de Heeren Staaten van Hollandt rapport gedaan van den toew ^efl

equipagie: voorts verzoekende , aangezien hy zich met öw»
flaar
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naar >s Landts vloot ftondt te begeeven , met de laatfte beveelen van 1673.
hunne Ed. Groot Moog. vereert te moogen worden. Hier op hebben hem DeRuücr

de Heeren Staaten voor 't bericht bedankt, en hem voorts op den aan-ES"
Kaanden toght Godts zeegen toegewenfcht. Hunne Hoog Moog; hadden vaodeHcc-

hem in 't verleedcne jaar een fomme van duizendt gulden maandtlyk .JïïSS*
11

tot verval van buitengewoone onkoften op de toen aanftaande toght ter 1^
zee toegeleit, dcrhalven verzocht hy , zullende nu geen minder koften J'jE/
nebben te draagen, dat hunne Hoog. Moog. 'tzelve ook voor d'aan-i^z.
Kaande zeetoght geliefden toe te ftaan. Voorts verzocht hy, dat hem DcR"itcr$

een bequaam Predikant
, beide in leer en leven tot ftichting van zyn hunne

Scheepsvolk
, moght toegevoeght worden. * Beide deeze verzoeken wer-

den ingewillight , en aangaande het lefte werdt hem maght gegeeven , 2o°I;„y.

Zelfs een bequaam Predikant te verkiezen. Doch eenige Leeraars , daar bJ^JJJvny 'toogh op wierp, konden tot zulk een gevaarlyken dienft niet be- maght^"
C

«uiten: zoo dat hy op 'tpunt ftondt om zonder Predikant in zee tegevenzdf

gaan. Maar D. Theodorus Wefthovius , Predikant tot Hekelingen , een kant tefcte-

dorp in 'tcilandt van Voorn, by Spykeniflè, dat hoorende, oordeelde

£

n
,

dfe
och

dat het onbetaamlyk en jammer zou zyn dat die groote Zeeheldt , met zwaadyk
een fchip 't welk ontrent vyf honderdt zielen zou voeren , zonder Pre- ^koomen.1

dikant zou zee kiezen. Hier door geroert en bewoogen , befloot hy vycftht°

rus

zyn dienft den Heere de Ruiter aan te bieden , en hem op dien toght ^
u
n
s

t

,

t

Prcdi"

Voor Leeraar te dienen , hebbende geen beletzelen van vrouw of kinde- Heïeib-
ren die hem weerhielden. Zyn aanbieding werdt dankelyk aangenoo- £en > bi«lc

men , en 't Clafiïs van Voorn en Putten verzocht , ordre te ftellen op dlano"
de bediening van zyn gemeente , geduurende zyn afweezen. Doch aan «

*

'tleedt noch, ctlyke daagen aan eer hy ordre kon ftellen op zyn ver- v<f0
nwor<Jc

trek, enaffcheidt necmen van zyne kerke: zoo dat, ondertuflehen de SSiangel

Heer de Ruiter zee kiezende
, hy daarna met een advysjacht moeft vol-

noomcn *

gen. Zyn Hoogheit hadt den zesentwintighften April den Kollegien \Tlirii
ter Admiraahteit aangefchreeven , dat de fcheepen

, by hen toegeruft , en
die noch in alle fpoedt zouden konnen toegeruft worden

, op het fpoe-
dighfte naar het rendevousf van Texel zouden verzonden worden. Men Rcndevoi»
nadt te deezer tydt een toeleg van etlyke fcheepen, met ballaft zwaar van '

sLands

geaaden in de riviere van Londen te doen zinken, om, waar 't moo- ïcxT
geiyk

,
die te floppen en onbruikbaar te maaken. Tot dien einde waa- Ufsirp^

ten t Amftcrdam bedektelyk acht zinkfehecpen gereedt gemaakt
, enoZtall

alree naar 't Texel gezonden, en men oordeelde dat liet geluk der- uil,w ««u ..v. geluk der- Üït- rentevin.

nagh hing aan de fpoet
, waarom de toerufting te fterkcr werdt voort- Toeleg om

pdreeven. Dit was een aanflagh om gantfeh Engelandt, hadt ze wil-Tchccpen te

^gelukken , zonder zeeflagh , of bloedtftorting, in verlegentheit te bren- t?ctt"
&en - Den vyfden May quam de Heer Lodeftein, Secretaris der Admi- vanLon-

aiiteit te Rotterdam, aan de Ruiters boordt, ten anker leggende voor ^DeSecrc-
e

:

haven van Goereê. Dees was van zyn Hoogheit afgezonden, enge-tarisLodc-
ait

<>m met den L. Admiraal de Ruiter, mitsgaders de Heeren Gede-^"
Weerden van 'tKollegie ter Admiraahteit voornoemt , die zich daar heit aan &

* toen bevonden, te beraadtflaagen , en ^overleggen wat men metj^f*

dic

n S vloot ftondt t'onderneemen , en om 't geenc by henluiden
n aangaande zou goedt gevonden worden ter uitvoering te helpen

verrnn
11

;
Z?° fPoediê als 'tmoogelyk zou zyn. De gemelde Lodeftein.

een £hi
L

' Adn^taal de Ruiter zeeker bericht en vcrklaaringvan

dat m
" PPu ' Jakob Timmers, uit Engelandt gekoomen, meldende,

men aldaar met grooten yver over nacht en dagh bezigh was on-

trent



776 HET LEVEN VAN DEN
1673. trcnt d'uitrufting hunner vloote : dat de rendevous zou zyn te P°rts

^

Bcridu uit mouth, daar men zesendertig Franfche fcheepen, en ook zoo veelbran-

togdandc.
dcrs

. vcrvvachtre; dat Prins Robbert al naa Portsmouth was vertroK-

ken, en dat hy een nieuw fchip met 1 14 (tukken zou voeren; Data n-

gclfchc vloot iterk zou zyn tuflehen de tzeftig en tzeventig fcheepen

,

en vyfentwintig branders: dat men daar ftaat maakte tcgens den tien-

den zeilvaardig te zullen zyn. Men ley daarna met den» Heere Louche

en andere aanweczende Heeren in beraadt , en nam met den L.

•tc

C

mp!oy
P mira^ dc Ruirer dit befluit , dat men in plaats van naar Texel te*^

van j
s

P
Lands naar voorgaande ordre , met de gereed'e fcheepen, zoo draa wt

vloot; en weder zou dienen , den koers zou ftellen naar de Wielingen, cn

daar ontrent onthouden , ter tydt en wyle dat de fcheepen ,

leggende

^
Texel, by de vlagh zouden zyn gekoomen, omme als dan met deze >

en de geene die uit Zeelandt by 's Landts vloote moeften worden
gevoeg

ouder Godts zeegen , de beveelen van zyn Hoogheit (aangande het zi
1

-

ken der fcheepen in de reviere van Londen) met de meefte vaar ,^
men

en fpoedt , door zoodaanige weegen en middelen uit te voeren ,

^s^
naar gelecgentheit van zaaken zou bevinden te behooren- .^/Irwj
einde vverdt noodig gevonden , de Heeren Gecommitteerden in c 1

van dat voorneemen kennis te geeven, opdat de fcheepen, daar

^

eëS

de , in aller fpoedt zouden uitzeilen , om zich by de vlagge te vo£g _

Van dit befluit vverdt zyn Hoogheit door den L. Admiraal de *
u

t *fbf
va
* verwittight , die hem daar op de volgende inftruclie f liet toekoomcn-

Initructie voor den Heer L. Admiraal Michicl de Ruiter,

voor daf
e *®e Heer L Admiraal voornoemt , zal in alle fpoedt met de fc^

e

^e

i.AdmU van ooriooge , fregatten ,
jachten en branders , leggende in de M

tcfXem'
en ^ Goereefche gat , met de eerfte bequaame windt en weder,

do*» zyn der eenigh tydtverzuim , zeilen tot voor of binnen de Wielingen

,

Hoogheit Ende aldaar afwachten de gercede fcheepen , welke uit Texel Z)n 0
tocgezon- ^ejg derwaarts te zeilen. . 0Cf

<De voorfchreeve fcheepen aldaar weezende aangekoomen, &
afo.

de zelve , en de geene welke hy aldaar van het Kollegie ter Jd^fr

teit in Zeelandtgereedt zoude moogen vinden , in allefpoedt '
^e*en'

Ende zich met 's Landts vloote pofteeren voor en ontrent de reVi

f~

van Londen, ofte zoodaanigen diftricJ, alshy, naar ontfangen ot
.

tie, zal oordeelenden Lande den meeften dieuft, endenvyandtdegf
0

fte afbreuk te komen doen. iyn
Ende zal hy L. Admiraal tegens de vyanden deezer Landen "e

fg

te ageeren, het zy in gerangeerde batalien, ofte met de ze^e a
af ty

taften voor ofte in de havenen en revieren
, ofte zeegaaten , ? veCh~

eenige vyandtlyke fcheepen zoude moogen aantreffen , de zelvej1

ten ,
ruineren en verbranden : ookfcheepen doen zinken op 's vyan ijes doen

ren en ftroomen, en generaalyk naar foldaat-enzeemanfthaPƒ a ^et
en laaten ,

'tgeene hy zaloordeelen voor 's Landts meefte
J

de voorfchreeve fcheepsmaght te konnen verrichten. hehoorb^
e

Doende onder 's Landts vloote allenthalven waarneemen f QraVen-
ordre , tucht en ftraffe , volgens den artykeibrief. Gedaan in s

hare, den 7 May 1673. '

r
G. H. PRINCE d'ORA* GE

-

Ter ordonnantie van zyn Hoogheit , ^ £

C. H Ü I G E *
pit

ƒ
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Dit bcriclitfchrift , met zyn Hoogheits zeegel bekrachtight , quam 167$.

den L. Admiraal de Ruiter den achtften May ter handen. De *yiftdt DcRo"«

was hem etlyke daagen tegen geweeft ; maar den negenden , 's avondts ^K?
ten negen uuren, raakte hy met 11 fcheepen van oorlogh, 4 fregatten, Pen > 4**

4 branders, xfnaauwen, en 4 galjoots , van 'tKoitegie ter Admiraali- ^Scrs,
teit tc Rotterdam , benevens 4 oorlogfchcepen van 't~Noorderquartier , <=" ander

uit het Goereêfche gat en de Maas , behouden buitengaats, en by mal- J^X"
kanderen in zee , (lellende den koers , de windt Ooftnoordtooft

, naar de zee.

Wielingen. Des anderendaaghs 's morgens met het aanbrceken van
't licht zaagen ze by de veertig zeilen in 'tNoordtooft van haar, die

Zuidtooft over laagen. De Heer de Ruiter wende ook voor de windt
Zuidtooft op, feinde zyn Officieren en Kapiteincn aan boordt

,
gafieder

2yn verdeeling en ordre, om 'er zich naar in rang tc Hellen , entedraa-
gen, in gevalle men vyanden moght ontmoeten. Doch in 't kort zagh
men dat het de gereede fcheepen van 's Landts vloot uit Texel waaren

,

niet de zinkfeheepen , die, op 'ternftigaanfehryven van zyn Hoogheir,

°okgiftcren, onder de Schoutenbynacht de Haan en Vlug, in zee waa- DcSchou-

ren geloopen: te weeten, 16 oorlogfcheepen , 10 van Amfterdam en^0^*^,
6 uit het Noorderquartier , 8 fregatten, 12 branders, en een waterfchip Vlug , voe-

Van Amfterdam , z branders uit het Noorderquartier , en noch 8 zink- ^
c"

t ^]j
fcheepen , t'zaamen 47 fcheepen , of, met de gcenc die uit de Maas waaren fcheepen

geloopen, 71 zeilen. De L. Admiraal de Ruiter feinde toen met de witte ™
d̂ r

c * cI

uc
vlagge al d'Officieren der Amfterdamfche en Noordthollandcfchè fchee- vlagde/"

6

pen aan zyn boordt , en liet hun de feinboeken en andere vereifchte

ordres ter handt ftellen. Toen hielden ze t'zaamen den zeiven koers

,

en quaamen ontrent Zuiderzon op Schoonevelt ten anker. Naa de
middagh beriep den Heer de Ruiter met de roode vlaghde Hooftofficie-

ren of Krygsraadt by een, en verdeelde de fcheepen, daar toen de vloot
uit beftondt, in twee esquadres |, gelyk in de volgende lyft wordt aan- f Hoofi^
geweezen.

len'

Provifionclc verdeelinge van deprefente 's Landts fcheepen
, fregat-

ten
, branders

, en advysjachten
, by de hooftvlagge

, zynde in
twee esquadres verdeelt, waar naar zich een ieder, daar inne ver-
meit, tot nader ordre, fliptelyk zal hebben te reguleren.

Eerde csquadre.

R. L. Admiraalde Ruiter.
^.Viceadmiraalde Liefde. _

Schoutbynacht van Nes.

KapiteinenKomelü de Liefde, —«

^- Elandt du Bols. — —
Philips van Almonde. —

^-AdriaanToort. — —

<

K. Barent Rees. — —
\- Frans van Nydek. ~
^fymn van Panhuis. -

^;™rneli*deBoer —
^jeter Bakker. ' _
^MaasWynbergen.
KHendnkKfflr.
XIV. Boek. Fffff

<De zeven Provinciën. 80
<DeVryheit. 80
De Maaght van Dordt. 68
Gelderlandt. 64
De Ridderfchaf. 64
"Delft. 6z

Schielandt. 6o.

Waffenaar. '
6°

Dordt. 44
Zeelandt. 4°

TWafen van Nafau. 5 8

TWafen van Hottandt. 44

Jufiter. 44
DeKaleb. 46
?TWafen van Medenblik. 44

Fre
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R.Jan Snel. — ^
K.JakobSwart. — —
R. Moifes Wichmans. —
R . Kornelis van der Hoeven. —
A.JanNoirot. — —
A.JanBogaart. — —

^.JanDanielszoonvandenRyn. —
R.Abraham van Kooferen. —
R . Gerrit Halfkaagh. —
R . Willem de Rave. —
A . Hendrik Rofeus. —
A. # Janszoon Bout. —
A. Willem Willemszoon. —
N. Hendrik Munt. — —
A. Kornelis Boerman. —

R . Wynant van Meurs. —
R. Ifaak Teunüzoon van Anten. —

Tweede esquadre.

R. L- Admiraalvan Nes. ^ d'Eendraght.
A. S.bynacht deHaan yalsViceadmiraal. Hollandia.

VAN DEN
Fregatten.

Uitrecht. 3 6 '

Rotterdam. 3°-

Harderwyk. x4*

Schiedam. .

10 '

Topkensburgh.

Bommel. x4*

Branders.

2> Louize.

De Blakmoor.

Een BuüjengenaamtS'.Tteter.

d'Eenhoorn.
Velzen.
eDe Salmander.

De Draak.
De witte Mol.

De vergulde Toft.

Advysjachten.

Rotterdam.

DeHoope.

6.

6.

N. Schoutbynacht Vlug.

A. KapiteinenBarent Hals.
A.Jakob van Bergen.
A.TieterdeSitter. ~
A. Gillis Schey. —

-

A. Jan Gyfelszoon van Lier,

A.IfaakVitterwyk. —
A . DamelElfevier. —
A . Gieter Dekker. —
N. Jan Hek. ƒ—
N. Jan Dik. —
KJanMuys. —

.

KJakobRoos. -
A. Kornelis Tyloos.

A. Hendrik Span. —
A.JandeJongb. —
A. Willemvan Ewyk. —
A . Hans Hartwyk. —

.

A. Roemer Vlak. _
A. Matthem Megangh. -

A. Tieter van Grootvelt.

A. Wybrandt Barentszoon.

A. Kareide Bruin. —
A . Jan Boomgaardt. —

.

A. Kornelis Jelmertszoon Kok.

A. 2)/r/é Klaaszoon Harney.

'TWapen van Enkhui&W
De Gidion.

De Trins tepaardt.

d'Agatha.

Tydtverdryf
De Leeuwen.
'TZuiderhuis

.

Zeelandia.

De wakendeKraan.
Weftvriejlandt.

d'Eenhoorn.

Juftina van Nafau.
'TNoorderquartier.
'T'Geloof.

Fregatten.

Middelburgh.

OutCarfpel.

Edam.
DeHaas.
De Brak.

Damiaten.

Branders.

"De Leidtftar.

De Sayer.

DeBergh<^£tna.
Jakob en Anna.
DeSalm.
DeVreede.

fi.f
fe

'

7
6.

8o.

6o.

5°'

f*
5°'

5°'

44'

44-

44-

8o.

7°'

66.

6o-

i
ft.

z4-

i4-

%%.
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A. Tieter Hendrikszoo» Top. —
A.Jan van Kampen. —
K Tieter Bokkes. — _

A. Dirk Pieterszoon van de Velde.

DE RUITER.
'T Kafteelvan Loon.
'TWapen van Enimerïk.
QhriJHnaLeonora.

Advysjacht.
S'. Tieter, 'tWaterfchip.

77S>

l673

Groeningen.
yT'Konings Wapen , eenfluit.
Out Haarlem.

S'.Jan, eenfluit.

Sf
. Salvador

, eenpinas.

'T Melkfchuitje.
'TKafteelvan Medenblik.
De Hoope, eenfluit.

Kommandeurs van de Zinkers van Amfterdam.

Jakob Vroom. —

.

Jakob de Graaf. —
JellüChaloy. — _
Jan Gilliszoon. — —
Jan Adriaanszoon van Nes. —

*

Dirk Gerritszoon Kam. . —
Jakob Janszoon Schenk. —
Symonjakobszoon. - — x,,™^, vcnjmu.

,

-tf/to verdeelt ende geordonneert in 's Landts fchip de zeven Tro-
vwcien

t ten anker leggende op Schoonevelt
, denioMeyi 6j3.

Elk esquadre werdt verder in drie fmaldeelen verdeelt , en elk daar
onder gerangeert in de volgende ordre.

Ordre ende rangh voor het Hooftesquadre van 's Landts vloote, in
drie fmaldeelen verdeelt , daar naar hem eenieder, daarinne ver-
meldt

,
zoo wel van als aan den vyandt , mitsgaders in 't zei-

len ende ankeren
,

tot nader ordre , itriktelyk zal hebben te re-
guleren.

Onder den Viceadmiraal de Liefde zyn gerangeert,
TbiUps van Almonde.

Jakob Swart. ,

Frans van Nydek.

Viceadmiraalde Ltefde.
Komelü de Liefde.

Hendrik Vijfcher.

JanNoirot.

Branders.

Willem de Rave.
Gerrit Halfkaagh.
Willem Willemszoon.

Advysjacht.

Ifaak van Anten.

Onder den L. Admiraal de Ruiter zyn gerangeert
Komende Boer. Anders.
imonTanhuis

JanDanielszoonvandenRyn.
JanBoogaardt. Lens Harmenszoon.
L. Admiraalde Ruiter. Hendrik Rofens.
Tieter Kerjfeboom. Kornelis Boermans
Kornelü van der Hoeven. Advysjacht
-Mrtaan Toort. Wynandt van Meurs.

Onder den Schoutbynacht van Nes zyn gerangeert,

KhasWynbergen.
JtnSnel. Branders.
tsarent Rêp
Schuif ,

Abraham van Koopere>

JonJanszoonBU
Moifes Wichl' deMmmL
P^££T' HendrikMunt.

Fffff % Or-
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l673- ordre endc rangh voor het tweede esquadre van 's Landts vlootc

in drie fmaldeelen verdeelt , daar naar hem een ieder ,
daar inne ve

,

melt , zoo wel van , als aan den vyandt ,
mitsgaders in t zeilen e

ankeren, tot nader ordre, ftriktelyk zal hebben te reguleren.

Onder den Schoutbynacht de Haan, als Viceadmitaal

,

zyn gerangeert

,

TieterdeSitter. Branders.

Barent Hals. Dirk Klaaszoon.

Hendrik Span. Boomgaardt.

S.bynachtdeHaan y
alsViceadm. Kornelu Jelmertszoonoot.

JakobvanBergen. Dirkvan deVelde ,
>tW**fiW

'Gillis Schey. Xdvysjacht.

Komelts Tyloos. Klaas Tortugaal.

Onder den L. Admiraal van Nes zyn gerangeert,

Matthem Meegangh. Roemer Vlak.

Jan van Lier. Tieter Dekker

Jandejongh. . #

Branders.

Daniël Elfevier. Wybrandt Barentszoon.

L. Admiraalvan Nes. Tieter van Grootvelt.

JanMuys. Kareide Bruin.

Onder den Schoutbynacht Vlugh zyn gerangeert,

J^obRoos.
Branders.

'fanDifc '

; „ ... m .

Willem van Ewyk. Tieter Hendrikszoon Tof.

Schoutbynacht Vlug. Jan van Kampen.

Ifaak Vitterwyk. Tieter Bokkes.

Hans Hartui'ik.

Jan Hek. , . , T , rh^j ^etl^0
'

Aldusgeordonneert ende gerangeert m s Landts [chip de

vincien , ten anker leggende op Schoonevelt , den io Mey i6j$.

MICHIEL ADR. DE RUlT ER *

Doch behalven de fcheepen in de lyft gemeldt ,
bevonden

's Landts vloot noch acht galjooten, zoo dat ze nu beftondt m

len. Ten zeiven daage hadt de L. Admiraal de Ruiter aan t
eefl

ter Admiraalitcit in Zeelandt zyn komft op. Schooneveklt ^ eCtl

brief bekent gemaakt, en verftondt ter zeiver uure, by g
eva

^aatv
vaa'

Zeeuwfch Schipper, dat de Zeeuwfche fcheepen noch in ge^^ %oli

ren om te konnen uitkoomen , en dat het wel een dagh t\\
rC
^flootde

aanloopen eer men een fchip van daar hadt te wachten. Die ^ceM^

DcRuiter Ruiter met zyn Krygsraadt , zonder tydtverzuim en zonder ^
benuitnaar fcne 0f andre fcheepen te wachten, des anderendaaghs "

. k>cneep
etl '

tïonden van Londen over te Iteeken , en daar de voorgemelde zij* eenig

overteftee- was 't doenlyk , te befteeden. Hy ftelde de rendevous ^ tQS\t-

iïïSS fchip door noodt van de vlag moght worden verfkeken,
joo ^ ft

doen zin- re van Londen in 'tKonings Diep, de hoek van de ^aa
; de rend

c'

ReW van zich : en de vloot van daar weer te rug keerende
,

xou ^
vous op Schoonevelt zyn. Den volgenden morgen t«i b glnc
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ging men onder zeil, en de Heer de Ruiter zondt vier buitenwachten 1673.

in'tWeft.en Weftnoordtwcft , buiten de vloot. Den twaalfden zagh
men Souwlsbaay en Olphcrnes Weftnoordtweft van zich : met dyzigh ™M»y*

Weder en reegen. De buitenwachten quamen weer by de vlagh , en
een der zelve

, Wynant van Meurs , voerende 't advysjacht Rotter-
dam

, hadt dicht onder de wal een Engelfch fluitfehip , koomende van
Bordeaux, gelaaden met wynen, en willende naar Jarmuiden , ver- EenEn-

overt. D'Engelfche Schipper zeide in Wicht verftaan te hebben , dat

deFranfche vloot, fterk ontrent vcertigh zeilen , in 't Kanaal was, endatovcit,

in Portsmuiden vyftien Engelfche Konings fcheepen laagen. De L. Ad-
miraal de Ruiter riep daar op zyn Krygsraadt aan boordt , daar befloo-

ten werdt, de Schoutenbynacht
, Jan van Nes en David Vlug, met zes

jegatten, zes branders , twee fnaauwen, en zeven galjoots
,
nevens

tcaby^chc
.
d'acht zinkfeheepen , in de Middelgronden en de reviere van Londen te van Ncscn

jenden , om de gemelde zinkfeheepen te doen zinken ter plaatzen hun Jkj^°£
°y gefchrift aangeweezen : te weeten , de vyf fcheepen genoemt Groe- zinkfehee-

ni"gen, Oudt Haarlem, de fluit het Konings wapen, 'tKafteel van Fn naar de

^edenblik , en de Pinas S 1
. Salvador , in 't voornaamfte gat , hun in de gronden.

Zeekaart getoogt , 'twelk Jakob Vroom, Kommandeur van een der zin-

kers, voerende het fchip Groeningen, verklaarde zeerwel te kennen, xxMay.
cn hun verder zoude aanwyzen. Dandre drie zinkers, de fluit S c

. Jan, ^g^*
het Melkfchuitje, en de fluit de Hoope, zou men bezuiden het bansken

ge|eeven!
C

in de Middelgronden doen zinken, om daar ook de doorvaart vooreerft

onbruikbaar te maaken. Doch dit lefle werdt gefteltaan 't oordeel van

de Schoutenbynacht van Nes en Vlugh : mits daar over hoorende het

goedtdunken van den gemelden Kommandeur Vroom. Voorts werdt

den zeiven Schoutenbynacht belaft , zich met de fregatten en branders

naa behooren te pofteeren, om 'twerktégens devyanden, die 't zouden
willen verhinderen , te befchermen, en zich naa 't zinken der fcheepen

weer onder de vlagh te begeeven , die in of voor het Konings Diep op
hen zou blyven vertoeven. De fregatten , branders en ander vaartuig

,

die men zondt om de zinkfeheepen te geleiden
,
zyn begreepen in de

volgende lyft.

Fregatten. ftukk.

Jan Snel. — — Vitrecht. 36.
Jakob Swart. — Rotterdam. 3°-
JanNoirot. — — *Popkensburg. 2.4.

Hendrik Span. — Middelburg. 34.

Jan de Jong. — — Oudtkaspel. 38.

Willem van EwyL — Edam. 31.

Branders.

traham van Koopere. — T>e Blakmoor.

Jan Janszoon Bout. — De Salmander.

Hendrik Munt. — gewitte Mol.

gieter Bokkes. — Chriftina Leonora.

Janvan Kampen. ~ 'TWapenvan^
Gieter Hendrikszoon Top. — 'T'Kapelvan Loon.

Advysjacht.

Ifaakvan Anten. — *DeHoope.

J^TieterszoonKryaer.
JanJanszoonStek

Galjoots.

Tarys.

Haarlem.

Fffff 5
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1673. "Dirk Franszoon. — Rouan.

Teunüjakobszoon. — S(
. Maria.

JanKornelüzoon'Petten. — DeLootzer.

Jelk Albertszoon. — — —
•

—
<DirkTurk. — — <DejongeTrins.

De naamen der zinkfcheepen zyn in de lyft der vloot uitgedrukt,

zeiver tydt werdt het zoo miftig en donker, dat men noch landt no

zandt kon zien , zoo dat men naar de wal op 't loot moeft aan loop »

en daarna genoodtzaakt werdt ten anker te koomen : doch de
.
c

1 ^
tcnbynacht, van Nes en Vlug, lieten 't noch voortgaan :

00
.

tf°^
ecf

mift ftraks daar aan wat op, zoo dat ze voort zeilden. De Ruiter

met het gros der vloot voor 'tKonings Diep, dwars van Harwits,

Dez.'nk gen. De Schoutcnbynacht , met de zinkfcheepen reis vorderende

,

worden" 's avondts ten zeven uuren , wegens de mift, die weer vöf^J^
dóór de en hun 't gezicht benam , ten anker koomen. Zy beflootcn , in den

nan

KïSF" rnet d achtereb , indien 'er eenighzins gezicht was , weer onder zen te

^
en ordonneerden waar de galjooten met cenige chaloupen z'cn a

m

kant van de Middclgronden zouden pofteeren. Maar 'twas den g

13 May. fchen nacht zoo donker, dat men geen zeil kon voeren- Met ^
n ^

quam 'er een blenk van licht, en men raakte weer ondft zeil: doe

'tkort werdt de locht zoo dik , dat men weer moeft ankeren ; ^
men gantfeh geen gezicht hadt , en de rakken daar men lagh nie

prJ

-

nS
verkennen. Daar leggende quam iemant uit het galjoot de jonge

c

fchèniel-

1 ^en Schoutenbynacht aandienen, dat ze met het galjoot naar de re^ ^
gen met et- waaren geweeft, om op de aanbevolene poft te gaan leggen: ma

peno?,tre

C

n't
^'Engelfche brandtwachten hun dat hadden belet: en datze in de

deïïdc" tigh Engelfche fcheepen pas binnen de Middelgronden hadden zicj

'

Sm'Sin! ëen ' naa aue waarfchynlykheit om hun toeleg te beletten: derha '

kentebe- zorgende dat ze de fcheepen niet dan verwardelyk en vruchteloos

letten. den konnen doen zinken, lieten ze den L. Admiraal de Ruiter hun .

dervaaren terftondt bekent maaken: verzoekende verdreordre. *^0e-
ter , oordeelende dat d'Engelfchen aireede kennis van den locH ^QZ

De Ruiters ften hebben gehadt, riep den Krygsraadt by een , en men V°n met
gmg

a

incr geraaden 's Landts byhebbende macht, door de gemelde Z^erS

c\yi

denKrygs- geweldt te willen befteeden , te waagen
, maar de Schoutenby

na

raadt. ^ks te rug t'ontbieden : dewyldat men op de vyanden, die uit het

Menbe- naai verwacht werden, ook acht moeft geeven. Men liet dan den J>c^
Ne" én"

tenbynacht weeten , dat indien zy zwaarigheit in 't uitvoeren
van

aar

vlug met toeleg zaagen , zulks dat het werk niet met de vereifchte ordre»

teraeh"
met verwarring zoude moeten gefchieden , dat ze dan , zonder een 0

fombie- blik tydt te verzuimen , weer gezaamentlyk terugh zouden

k

eer
'

er>
den

- quaamen 's anderendaaghs ontrent den middagh weer onder de vK
r̂e

'

vjere

haaiende dat ze ontrent tweeënveertig Engelfche fcheepen op
"c

j^eer
iiM4j. hadden getelt: die hun ook fcheenen te volgen. Midlerwyl ha°

,

de Ruiter uit een Hamburger Boeyer, koomende uit Harvvits

,

tS als

dat den negenden een vloot van wel vierhonderdt zeilen ,
20 tornen,

kitzen , van om de Noordt op de reviere van Londen was aange* man-

medebrengende ontrent zeven duizendt matroozen ,
gepaft*0

pen tot

DcSer nin£ dcr Engelfche vloote
, en dat deFranfchen met veertig fciie

jje jUii'

vindt nf"c

Cr

Portsmuiden laagen. In deezen ftandt van zaaken vondt den Hee ^
Sf" tcr ongcraaden met 's Landts vloot daar langer te blyven ,

de\vy l *

teblywS" ne zyde d'Engelfchen uit de reviere quaamen , en dat men van d an je



L. ADMIRAAL DE RUITER. 783^ Franfche vloot, met d overige Engelfchen , uit het Kanaal hadt te i673,
verwachten: daar toe hun toen de Noordtwefte windt niet alleen dienftig
was, maar ook zelfom daar mede te loopen naar Walcheren , enalzoode
Nederlandtfche vloot (die toen noch in geen ftaat was om den flaghte
Waagen) tuflêhen beide die maghten op d'Engelfche kuft te bezetten en
tcbevechten. Men befloot dan, om den vyanden dat voordeel niet te
geeven, van flonden aan weer naar de rendevous op Schoonevelt te zei-

Enzcilt

len en daar de refteerende fcheepen afte wachten. D'acht zinkfchee- kne-
pen liet men, ontrent Schoonevelt koomende, binnen de Wielingen zei- vclt*

*en, tot naarder ordre. Verfcheide fcheepen , uit Texel geloopen , quaa-
«jen by de vlagge. Zyn Hoogheit hadt de Heeren van Beuningen en DeHeerca
Mauregnault verzocht, zich op 't fpoedighfte naar 's Landts vloot te be- vanBeunin-

geeven, en met den L. Admiraal de Ruiter te beraadtflaagen over der S^iJft^
welver bedryf , en wat , tot meeften dienft van den Lande , daar mede ge-£^cia

daan en gelaaten behoorde te worden : hun maght geevende , den Heer wcgSTs
n

2ya
Secretaris Lodeftein, en zoodaanige Heeren vand'AdmiraaliteitinZee- 2°^|

heic
.

landt, als zy zouden goedtvinden , by zich te voegen. De gemelde ter" boordt,
drie Heeren quaamen den zeventienden der maandt meteen fnaauw, of }*M*>»

Ween fregat , benoorden Schoonevelt , aan de Heer de Ruiters boordt
; raadtfl^I

doch waaren door 't harde weder zeer zeeziek. Des anderendaaghs liet «"««ver -

c

jten Heer de Ruiter de Krygsraadt in hun byzyn vergaderen , en ver- Xn/J*
11

taalde hoe den toeleg met de zinkers was mislukt : en werdt daar op vlo«.

goedtgevonden , de zinkfcheepen op 't Vlakke ontrent Rammekens op te
leggen , en de volkeren daar af te lichten , om verdeelt te worden op
d'Amfterdamfche fcheepen , die gebrek van volk hadden , behoudelyk
dat men op de vyf pinaflèn ieder zes , en op de drie fluiten ieder vier
man zou laaten. Daarna fprak men van 'temploy van 's Landts vloot i%m»7
en werdt eenpaarighlyk goedtgevonden, dat de zelve ter plaatze daar Bcflult

die lagh of daar ontrent, eer wat Zuidelyker dan Noordelyker
, zich £ïï£T

*ou houden gepofteert: en aldaar de overige fcheepen uit Texel en uit
Zeelandt, de kondtfehappen van de vyanden , en wat Godt en de tyden
«ngclegentheden verder zouden moogen geeven en aanbieden, afwach-
*n Voorts hebben de gemelde drie Heeren de Leden van den Krygs- DeK™.
taadt, uit den naamevan zyn Hoogheit, met krachtige woorden aange-
^aantenaangemoedight, by voorval van gevecht of flagh, weltedoen SÏÏS?

C

en hun bevoolen zulks uit zyn Hoogheits naame allen Kapiteinen en mo^c
Bevelhebbcren wel in te fcherpen, met uitdrukking van belooning voorTJ™
de geenen die zich wel , en van ftrafFe voor die zich quaalyk zouden
jjraagen. Daar op beloofden de Heeren van den Krygsraadt , dat ze
*!ün plicht als eerlyke luiden zouden betrachten , en de drie Gemagh-
fcgden

, ~
T
-epen daar naar vermoogen voort te zetten. Midlerwyl ^«ui

en L. Admiraal de Ruiter van tydt tot tydt verfcheide kleene fregatten

"andere vaartuigen naar d'Engelfche kullen , om kondtfehap van de^jgj^
panden te bekoomen. Ook quaamen van dagh tot dagh noch etlyke Heeren om

fe

»cepen onder de vlagge, tot verfterking van de vloot. De Heeren van
uningen en Mauregnault, daar de Heer Kornelis van der Lyn , van fcheepen,

SaveT^ '
n°chby was gekoomen , tot voortzetting der toerufting ter zee, «j^ian*

aan den R
naa

' , d°°r ^koen brief > den negentienden tot Middelburg

Ztanl ?
re de Ruiter eefchreeven , hem in bedenken :

of 't niet raadt- * bw»,
aam zou zyn

, dat
, om de meefte maght op 'tfpoedighfte onder de T,^.

vlag^
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i<>73 • vlagge tc vcrzaamclcn , ecnig volk van de beft bemande fcheepen op de

fcheepen, die in Zeelandt noch onbemant laagen ,
gebraght wierdc

:

om

te meerder fcheepen van oorlogh , alhoewel min bemande, te konne

•Twdkdc gebruiken. Doch de Ruiter fchreef tot antwoordt, dathy zulks, onaer

kan goed"
verbetering gezeit , in geenen deele zou konnen goedtvinden ,

door

vinden, en 'taltydt by ondervinding gebleeken was , dat het werk en de krach

fpfeekt.
'vloQte meer befflondt in een minder getal van fcheepen, wel bma"

^

zQfiiay. toegeruft, dan in een meerder getal daar zoodaanige noodtzaa y

den amt ontbraaken : die dan ten meerendeel dienden tot een etnoai

j

of'hinderpaale , en omjlagh: behalven dat het ook tot noch toe

!.f-t
-m

'hadt willen vallen, dat men volk van de fcheepen der AdmiraaWii
^

Holland't , die nochgebrek hadden , zoude overzetten op die van i6te

^ ^
Zoo dat hy over zulks diezaake , tot nader ordre ,

ongeroert zou t

ten. Op den zeiven zin fchreef ook den Heer de Ruiter aan zyn H°

tc|.

.Vctftcr- heit, daar 'tby bleef. Decze brieven waaren den twintighften
êne-

v2S?' ^ent ' cn ten ze*ven daage quam de Viceadmiraal Evertszoon ,

vJooie. vens een fregat uitZeelandt, onder de vlagge , en noch vier Icn

uit Texel, zuls dat men van daar noch tien groote fcheepen ve
.

r

^ncjen
te. Daarna zondt zyn Hoogheit de Prins van Oranje den volg

briefaan den L. Admiraal de Ruiter.

De Prins van Orange.

Edele, Geftrenge, vroome, lieve bezondere,
t t ndts

zThoT ^ hebben » naa deliberatie , gehouden over het employ van s

jf
ÏSaandc vloote , goedtgcvouden , V E . mits• deezen te ordonneren, f»et «e

£
,

Ruiter.
gepofteert te blyven leggen op Schoonevelt , ten waare zich een *

nJt

ca/ie op deede , van daar mede met avantagie ietwes op den j

fonderneemen, daar van V E. naar foldaat- en zeemanfehap » m

koomende advyzen, zal konnen oordeelen. Wy zullen onder des*

t Verfter- derlaaten V E. zoo veel renfort \ van Jcheepen als anders toeJ
w

den, als eenigzins zal doenlyk weezen. Godt almachtig bidden^'

Edele , getrouwe , vroome , lieve bezondere , ^
1) E. te houden in zyne heilige befcherminge. In 's GravefJ^

e 9

zi May 1673.

U E. goedtwillige vriendt

,

G. R PRINCE d'ORANGk
't d^

Onweer Ter zeiver tydt, op Pinxterdagh, bcgoft het fterk te waaijetl

Aft'ry-

Noord"-
Noordtoofttenooften , zoo dat men in 's Landts vloot de rees 0\^e\s

oofttcn- ken , en de Hengen doorftryken : twee fcheepen verlooren hun*1

ja«hbe-
0
°?e» ai

cn ,tonwe<^r duurde tot den drieëntwintighften. Op dien ze
^fayast&&

May."
"

riep den L. Admiraal de Ruiter d'aanweezende Leden van den f[^
dVkF's

aan zyn boordt , om de vloot in drie esquadres te verdeden.
on hetvet

'

ïaadt b'y Sn gin van de zitting der Leden heeft de Viceadmiraal EvcrtsZ°
aren(0

*

g
r °r

P
hT'

fcmi * dat de Zeeuwfche Bevelhebbers eenige achtereen volgen
J '

aa0ge-

ovefden zedert den tydt dat de Staat zoo veele Hooftofficieren ter zee n* . bc,

Ians- ftelt) met die van Amfterdam hadden gehadt, wederom opge y ce iafl
dt»O weerendc uit den naame en van weegen de Heeren Staaten van eft

enbewee- en d'Admiraaliteit der zeiver Provincie , dat der zeiver vicC
,

ifl
%v\'

den
g
vTead- Schoutbynacht de rang ,

zittingen ftem in denScheepskrygsr
aa ^/fi-

Eveïszoo
Vervoegen toequam, als het voor de verkiezing van zoo veei clC

-
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eieren was in gebruik geweeft: dat was, naa den Viceadmiraal en Schout- 1673.
tynachr van de Maas

, en voor den Viceadmiraal en Schoutbynacht
van Amfterdam, gelyk de Zeeuwfche L. Admiraal altydt in dat bezit
Was geweeft, en tot noch toe onverftoort geblecven. Den L. Admiraal Dc Ruiten
de Ruiter gaf hem tot antwoordt , dat hy op dat punt van zyne Hoog- anlwoordt'

heit niet was gelaft , maar dat hy daar aan zou verzoeken , dat 'er op
dat ftuk eenig befluit moght worden genoomen , en hem aanbevoo-
*en

,
't geen zyn Hoogheit zoude oordeelen dat tot bewaaring van de

Waardigheit
, en onderlinge vriendtfehap der twee Provinciën van Hol-

landt en Zeelandt , en haare Kollegien ter Admiraaliteit , behoorde te
gefchieden

: op dat men moght weeten waar naar men zich , dien aan-
gaande

, voortaan zoude hebben te fchikken. Dit verzoek werdt zyn
Hoogheit daarna met een brief voorgedraagen. Geduurende den zei-
ven Krygsraadt werdt de lyft van verdeeling der tegenwoordige , eneeni- 'SLandts
ge verwachtwordende fcheepen , in drie esquadres ontworpen, en tot vI°otm drie

nader ordre vaftgeftelt, gelyk in 't volgende affchrift is uitgedrukt.

Esquadre van den L. Admiraal Generaal de Ruiter.

Officieren. Scheepen.

L. Admiraalde Rutter. De zeven Trovincien
H. L.Admiraalvan Nes. D'Eendraght.
H. Viceadmiraal de Liefde. Be Vryheit.

K. Schoutbynacht van Nes. De Maagt v. Dordrec,

A. Kommandeur v. Meeuwen. De Spiegel.

R. Kapit. Kornelü de Liefde. Gelderlandt.

R. Jan van Braakel.

A. Engelde Ruiter.

A. Jan van Gelder.

A Jan Bont.

R. Simon van Tanhuis.

N. Jan Krook.

A. Willem van Kuilenburg.
A .DavidSwerius.
R. Frans van Nydek.

A. Thilips de Munnik.
N. Klaas Valehen.

N. Klaas JVynbergen.

* N. Hendrik Vijfcher.

Jan Snel.

A. Willem vanEwyL
Matthem Meegangh.
Kornelü van der Hoeven.

De Voorzichtigheit.

Waasdorp.

Steenbergen.

De Stadt Vitrecht.
Zeelandt.

Alkmaar.

Deventer.

De Befchermer.

Dordrecht.

Effen.

De Trins.
Kaleb.

'TWapen v. Medenblik.

Fregatten.

Vitrecht.
B

Edam.
Damiaten.

Schiedam.

Branders.

jan Danielsz. v. den Ryn. De Louize.

^ • -Abraham van Kooperen. De Blakmoor.

^ Dirk de Munnik.
^LensHarmansi

\WillemdeRavi

^'l
afJanSS00nBout.

De Maria.

DeJifperKerk.
S*. Tieter.

DEenhoorn.
De Salmander.

De Sayer.

Ggggg

ftukk. mat. fold.

80. 491. 38.

7*- 3*37- 83.

80. 510.

\ 68.
3 45- SS-

70. 350.

319. 16.

84. 3 37-

68. 284. 54.
70. 340.

66. 310.

41. 147-

64. 250. 10.

66. 310.

50. 116. 29.

44. 174- 1.

50. 2.09. 3*.
64. 300.
46. 100. 20.

44- 189. n.

3 4- 133. *r-

3 6. 113.

3*- 84. 26\

24. 90.

4.

18.

18.

4- 22.

4- 19*

esquadres

verdeelt.

Esquadre
onder den
L. Admiraal
Generaal dc
Ruiter.
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1673. Advysjachten.

De Kater. 10.

D 'Eenhoorn. i°-

Dejonge Maria. 10.

DeTonyn. 6-

Galjoots.

A.TeunüJakobszoonDuit. S*. Maria. —*

A.Jan Kornelisz. v.Tetten.De Lootzer. ~~

A . JeHe Albertszoon. De Vijfcher.

A. Abraham Taalman.
A. GerritKoot.

Z. Arnout Leunijfen.

Z.Tieterde Moor.

Esquadre

onder den

L. Admiraal

Banken.

Esquadre van den L. Admiraal Bankert.

2,. L. AdmiraalBankert. Walcheren. 7°-

Z.Viceadmiraal Evertszoon. Zierikzee. 60.

V. ViceadmiraalStar.

N. Schoutbynacht Vltig.

N. Kapteinen Jan Hek.
N.JanDik.
K.Jakob Berkhout.

A. "Pieter van MiddeHandt.
R.E'landt du Bois.

N. Jan Muis.

N.Jakob Roos.

N. Marten de Boer.
A. Barent Hals.
A.Janvan Lier.

N. Tieter Kerjfeboom.

A. Gillis Schey.

2. Karelvan der Tutten.
Z.DirkKiela.

Z. Adriaan Bank. de Jonge.
Z. Barent Martenszoon.
R. Moifes Wichmans.

K.JakobSwart.

A. Roemer Vlak.

Z. Huibrecht Wolffertszoon,

Z. Lieven Zacharias.

Z. Fredrik van Konvent.

Z. Reinier Dirkszoon.

N. Hendrik Munt.
N.TieterBokkes.

A. Kareide Bruin.

A. Tieter Hendriksz. Tof.

Z.DanielScuye.

Z. Davidvan Geersdaale.

X.TeuntsToft.

Z. Matthys Laurens.

Z.Jakob Hamers.

Groeningen. 64
'TWapenvan Enkhuizen.7 x,

Weftvriejlandt.

DEenhoorn.

D'Akerboom.
De Komeetftar.
DeRidderfchap.

Juftina van Najfau.

'TNoorderquartier.
Gelderlandt.

De Gideon.

De Leeuwen.
'TfVapen vanNajfau.
Tydtverdryf.

Domburgh.
Ter Veere.

Fregatten.

<Delfö.

Goes.

Harderwyk.

Rotterdam.

De Brak.

Branders.

De Burg.

Samfon.

S*. Katrina.

De Dadelboom.

De witte MqI.

Chriftina Leonora.

DeBergh^yEtna.¥
'Kafteelvan Loon.

Advysjachten.

De Lafmande.
Der Goes.

DeTarel.
DeSwaluw.
DeWaterbondt.

7S

70.

6z.

70.

H-
65.

60.

60.

6z.

s o.

5

5
6.

60.

48.

34-

34-

24.

30.

xx.

54-

34-

336.
-

318. v~

319.
~~

x3
i. 49-

Hf-
10.

340.

x3°-

^40.
~~

8. 22.°'
10.

ito-
x3f-

0.
7°'

*3

164-

6.

94.

116. &
83. ^

x.

17'

16.

XQ-
x.

8.

6.

4~
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Galjoots.

De Prins. —
Degekroonde Prins. ~

Esquadre van den L. Admiraal Tromp.

7 8 7

Gondert 'Pieterszoon.

WillemPhilips.

A. L. AdmiraalTromp. T)egoude Leeuw,
A. ViceadmïraalSweers. D'Olyfant.
N. ViceadmïraalSchram. De Pacificatie.
A

. Schoutbynacht deHaan. Hollandïa.
A. KapiteinenVolkert Swart. Kalantsoogh.
R. Barent Rees. Wajfenaar.
R. Philips van Almonde. Delft.
R. Adriaan Poort. Schielandt.

A. Kornelü van der Zaan. Amfterdam.
A. Kornelü Tyloos. 'T Geloof.
A. Hendrik Titus v. Najfau. De Provincie v. U'ttr,

A.Pïeter Dekker.
A. Jakob van Bergen.

A. DaniëlElfevier.
A.PieterdeSitter.

A.IfaakVitterwyk.
N. Kornelü de Boer.

N.Pieter Bakker.

A. Hendrik Span.

A. Jan de Jong.
A. Hans Hartwieh.

A.JanNoirot.

A.JanBogaart.

De waakende Kraan.
De Prins tepaarde.

Zeelandia.

d'Agatha.
}T Zuiderhuis.
9TWapen van Hollam
Jupiter.

Fregatten.

Middelburgh.

Oudtkajpel.

De Haas.

Popkensburgh.

Bommel.

Branders.

De Draak.
Velfen.

A. Willem Willemszoon

A.Henrik Rofeus.

A. Kornelü Jelmersz. Kok. De Salm.
A. Pïeter van Grootveldt. De Leydtftar.
A. Jan van Kampen. TWapen van Emmerik.
A. Kornelü Boermans. <De vergulde Poft.

.Jan Boomgaart. Jakob en Anna.
.Dirk Klaaszoon Harney. De Vreede.
.HarmenDïrkszoon Boer. DeVü.

Advysjachten,

A. Klaas Portugaal.
A Jan Kramer.

Tobïas Adriaanszoon.
^•Hutbrecht Geel.

Jan Korneliszoon Poot.

O
02. 5-00. —
O Z. 400.
80. 340.
80. 33i. 109.

l^j.
2 AO34u *

60. 23 Q. 46
62. 283. 42.

60. 166.

ÓO. 220. <>o.

c6.
j

2x9. 5*1,

60. 280.

44. i 7 8. 22.

54- 188.
5 /*

44. 188. 12.

CO i<?8. 4/*

48.

46.

170. 30.

196. 4.

4Z - 137. 65.

36. 115-. 20.

34- 114. 16.

14. 100.

2 4- 8 7 . 13.

24. 82. 18.

4- 21. I.

4- 24«

4- 18. 4-

4. * 2Ï.

• 4- 18. 4-

4- 17. 5"-

4- 18. 4-

4- l8. 4-

10. 28.

10. 34-

7- 25-.

12. 34-

1*73.

onder deo

L. Adrni-

DeTriton.
Egmondt.

DeHazewindt.
Mercurtm.

De Bruïnvü.

Galjoots.

Dejonge Prins. —
. S'. TieterïtWaterfchip.— — —

De bemanning der vloot is hier eeftelt, gclyk ze weinig daagen voor

11Jerdeeling in drie esquadres by de Officieren en Kapiteinen was

d^TST0,
,

Cn bl^kt daar uit hoe veel voIks in f
f
hce

P
en te

er l?dt n°ch ontbrak. Eenige weinige fcheepen hadden wel iet boven

Ggggg 2 hun

^DirkTurk.
^DirkPiet.v.denVelde.

6 Maf.
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1673. hun getal, maar die overige werden daar afgelicht en op an^Q
'
dt.

pen daar gebrek was, verdeelt, doch die van Noordthollandt op
Noora

Lllandtfchc, en die van Zuidthollandt op Zuidtholiandtfche

i}M>ty. om verwarming te vermyden. Ter gelegentheit van de boven

fidcTenfby
verdeeling, beval den L. Admiraal Generaal de Ruiter, darde

^

rrunicrevan raai van Nes het esquadre , den L. Admiraal Tromp toegelcni , b

r-K?" rende zyn afweezen , als Hooft zou geleiden engebieden .
Dc >cn

^
van, laf- nacht Jan van Nes werdt geftelt over tfmaldccl dat ~

dmiraalS van Nes in 't Hooftesquadre daarna zoude voeren :
de Vl^Schout.

Evertszoon over 't esquadre van den L. Admiraal Bankert >

Scjiput
.

bynacht Vlug tot Viceadmiraal , en de Kapitein Dirk Kicla tot
^

bynacht over \ zelve esquadre: voorts de Kapitein Philips van ^
de tot Schoutbynacht over \ esquadre van Tromp: doch alles >

Qf

nicre van voorraadt, totdat de gemelde Tromp, en andre vervvac^^
dende Hooftofficicren ,

by de vlagh zouden koomen. Ten zfiv
^ ^

ge werdt de algemeene berichtsbrief , waar naar de Hooftofncie ^
pk-einen en Kommandcurs van 's Landts vloot zich zouden ne

^
draagen, in den Krygsraadt geleezen en vaftgeftclt :

behelzend? ^
ordre en rang de dri'e csquadres in zee zouden zeilen , en

,
naa ^

lende gelegenthcden, op de feinen wenden , keeren, ook don. ^ £

anderen, met den aankleven van dien; gelyk 't zelve hier 011de

uitgedrukt.

Generaale inftructie ende ordre van Michiel Adriaanszoon
d*e ^

rer, Ridder, Lieutenant Admiraal van Hollandt cnclc WC
wegefl

landt, commanderende en Chef, uit den name ende
^
an

&c Je

zyne Hoogheit den Heere PrinlTe van Oranje ,
&c. &c. ^

vloote van den Staat der vereenighde Nederlanden ,
voor de

tCi

officieren , Kapiteinen ende Kommandcurs van de zelve
on

-

daar naar zy haar in de aanftaande expeditie ,
batailje 01

tre met den vyandt , zullen hebben te reguleren.

voor
l

He
aic

Eerfietyk, -wordt ernftelyk gelaft ,
dat in 3tuit ofte in zeilen^

Hooftoffi- ge zeegaaten de kleine Jcheepen de groote uit de zeilen t#°
et

n de
C

keinên

K
en

ven '
en^e ê ze*ve ac Ĵter aanvo^en

^
m

» °f de groote fcheef
etl a

^at
de

Komman-
1

grondt qiiaamen te zitten , haar altoos te komen ajjificeren , °t ien ,

ïundts"
zelve groote fcheepen gevoeghlyk in z.ee ofte binnen moogen g

era

vloote. ende wie contrarie doet zal arbitralykgeftraft worden. .

s
«0-

Ende alzoo 's Landts vloote tegenwoordigh is verdeelt in dn ..^g)

dres , te weeten , eerfl d'avantguarde
, ofte (voor de windt ^el-

de rechter vleugel ; ten tweeden , het corps de batailje ,
ofte ^ de

fle gedeelte ; ende ten derden, d'arriereguarde , ofte {als men

^

^Je,
windt zeilt) de flinker vleugel, zoo zullen, in zee gekoofen gor-

den L. Admiraal Adriaan Bankert , benevens de ViceadtP^ ,yyende

nelis Evertszoon ende Enno T>oedes Star , met haare
°JL mp t

bene-

esquadre aan fluurboort, ende den L. Admiraal'Korneliï* r baa-

vens de Viceadmiraaien Ifaak Sweers ende Volkert Schram »
^
ge-

ve onderhebbende esquadre aan bakboovt van 't Hooftesf
1 ^ êS ,

voert door de L. Admiraaien de Ruiter ende Aart Jansen onfb^'

benevens den Viceadmiraal Johan de Liefde ,
,
zich begeeven

en

den, als men voor de windt zeildt. <noorno^
e

Maar by de windt zeilende
, zal het esquadre van de ^

L. Admiraal Bankert voor uit zeilen , 7 Hooftesquadre va
noem-
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noemde L. Admiraal de Ruiter in 'tmidden, ende dat -van de voornoem- 1673.
de L. AdmiraalTromp

, in maniere als vooren
y achteraan.

Item
,
wanneer de Hooftvlagge geraaden vindt

, by daage
, ofte des

nachts over te wenden, zal de zelve het fein doen, dat daar toe in de
generaale fetnen, articul 5 of 6 , ü beraamt ; d'andere Hoofden, zoo
L.Admiraaien, Viceadmiraaien , ende Schoutenbynacht , 't zelve ge-
waar wordende

, zullen, conform de zelve articulen , medefein doen
, waar

op dan 't achterfte esquadre eerft zalwenden, daar aan het Hooftesqua-
dre

,
ende zoo vervolgens het voorfte: zulks dat, 's Landts Vloote al-

zoo gewendt zynde, 't esquadre 'twelk te vooren het laatfte was , als
dan zal weezen het voorfte ; ende zal ook de zelve ordre tujfchen de
vlaggen van ieder esquadre onderhouden werden.

T>e voornoemde Hoofden zullen ieder haare esquadre in drie fmal-
deelen verdeelen , ende daar uit eenige fregat s dejtineren , die expres
daar op paffen , zoo der van defcheepen in de grondt , ofte brandt ge-
raakten, het volk te bergen; mitsgaders ordre te ftellen, dat de bran-
ders zich reguleren

,
volgens ende in conformité van het zeventiende

articul in de ordre van zyn Hoogheit , tot obfervantie van goede difci-
pl'me in

y

s Landts vloote , gearrefteert den vierentwintighften April
z>eftienhonderdt drie'èntzeventigh , om zoo ingoede ordre in zee te koo-
men

, ende niet confuls te weezen , maar den vyandt fchielyk koomende
te bejegenen

,
altydt in poftuur den zeiven 't hooft te konnen bieden;

Ende zal een ieder gewaarfchouwt weezen , malkanderen ruimte tegee-
ven

y om ter deegen den anderen uit het fchut te blyven , achtervolgens
het twaalfde articul van de gemelde ordre , zonder nochtans te groote
feparatie te maaken , op dat den vyandt niet tujfchen beiden in en bree-
ke, ook wel te doen letten op den brandt , die door het fchieten van
'svyandts, of eigen proppen , in''s Landts fcheepen zoude konnen wer-
den veroorzaakt, opdat die tydelyk magh werdengelefcht.
Ende zal derhalven

, wanneer 's Landts vloote den vyandt te loef
waart mochte gewaar worden, indien de zelve vloote over

ftuurboordt
zeilt

,
den Viceadmiraal Evertszoon te loefwaart voor uit, ende den

Viceadmiraal Star te loefwaart achter uit van den L. AdmiraalBan-

nZ^fif 7 f
elffonderhebbendefmaldeel, zichmet haare refpetlive

onderhebbende fmaldeelen begeeven
, ende onthouden.

Zoo zullen ook van gelyken den L. Admiraal van Nes te loefwaart
voor uit

,
ende den Viceadmiraal de Liefde te loefwaart achter uit

Van den L. Admiraal de Ruiter
, ende des zelfs onderhebbende fmal-

deel, zich met haare refpetlive onderhebbende fmaldeelen begeeven

,

ende onthouden.

,
ÏÏesgelyks zullen ook den Viceadmiraal Sweers te loefwaart voor

u'*
» ende den Viceadmiraal Schram te loefwaart achter uit van den
Admiraal Tromp , ende des zelfs onderhebbende fmaldeel , zich

™lud
aare re$e^tve onderhebbende fmaldeelen begeeven ,

ende ont-

Maar indien 'sLdndts vloote in 'tvoorfchreeve geval over bakboort
e*lt, zal de zelve vloote haar in poftuur ftellen , als overftuurboort

£e°rdonneert, ende zoo doende zal V esquadre van den L Admu

n*aT£* dat te vooren d'arriereguarde gehadt heeft, nu d'avant-

onLVl ut°°Tn ' end* daar van den Viceadmiraal Schram ,
met zyn

*s T ft 1
fmaldeel > die te vooren de achterfte van de geheele

LAnats vloote zyn geweeft, nu de voorfte van de geheele vlcote wor-

Ggggg 3 den >
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\6nx.dem ende vervolgens de voorfle van de geheele vloote weder ae*

fte, namentfyk den Vïceadmiraal Kornelü Evertszoon met zyn onaer^

hebbende fmaldeel, ten waare nochtans in dit geval 's Landts

zoodaanigh gepofteert lagh, ofte in zoodaanigen ordre onder zei/ ^>

dat , om te fpoediger in eengoetpoftuur aan den vyandt te bomen ,

ordre moefle werden omgekeert.
, t an^fs

Ende of het quaame te gebeuren , dat den vyandt in ly ,
ende s la^

vloote te loefwaart was , by aldten de zelve 's Landts vloote 01
' ^

boordt zeilt , zalden VïceadmiraalEvertszoon aan ly voor uit

Vïceadmiraal Star aan ly achter uit van den L. Admiraal
, [

ende des zelfs onderhebbende fmaldeel, zich met haare refpeaivew

hebbende fmaldeelen begeeven , ende onthouden. . ^
Zoo zullen ook van gelyken den L. Admiraal van Nes aan ly

^
uit, ende den Vïceadmiraal de Liefde aan ly achter uit van den

mïraal de Ruiters onderhebbende fmaldeel , zich met haare rejf

ouderhebbende fmaldeelen begeeven, ende onthouden.
enje

'Desgelyks zullen ook den Vïceadmiraal Sweers aan ly'voor

'

m
f: -

raal

den Vïceadmiraal Schram aan ly achter uit van den L. Am,

Tromp , ende des zelfs onderhebbende fmaldeel , zich met haare rejjf

ve onderhebbendefmaldeelen begeeven , ende onthouden. .. ^/
Maar indien

y

s Landts vloote in dit geval over ftuurboort

de zelve vloote haar in poftuur ftellen , als over bakboort is & nmi.

neert , ende zoo doende zal wederom 'tesquadre van den st-
raal Tromp , dat te vooren d'arriereguarde gehadt heeft ,

nu » a
n

guarde bekoomen, ende daar van den Vïceadmiraal Schram 0* ^
onderhebbende fmaldeel, die te vooren de achterfte van de geheel* ^
te zyn geweeft , nu de voorfle van de zehe vloote worden ,

end
e

volgens de voorfle van de geheele vloote weder de laatfle >

na
,jeel ;

lyk den Vïceadmiraal Evertszoon , met zyn onderhebbende Jmd

ten waare dat ook in dit geval 's Landts vloote zoodanigh gefc

}

J -

0

lagh, of in zoodaanigen ordre onder zeil was , dat , om te fpocd%
\ jgn

een goet póftuur aan den vyandt te koomen ,
deeze ordre moefle &

omgekeert.
< ^aïleff

De vloote aldm gerangeert , ende in een der voorfchreetf i ue.

in poftmr leggende, om zich te defenderen, ofden vyandt te a{
J

aC
j0r

ren , zal een ieder van de particuliere Kapiteinen op zyn Hooft* \
onder hy befcheiden is , welpaffen , zonder in 't minfte van den

t

ofte wyken, ofte draagende te houden, als door hooghdringende
1

^ ^

alwaar 't dat hy zagh dat iemandt , die voor hem geraugefj

door noodt ofte wandevoir ,
zyn geordonneerde poft niet en ^l fuaat'

ett

naar zyn uitterfte vermoogen betrachten de plichten van J° * te

zeemanfehap , oppoene van, contrarie doende , aan den ty
ve

0rdre->

werden , in conformité van het zefte artieul in de meergerne ^
ende anderepublicatien ,

by hooghgemelde zyne Hoogheitgearrej . etl

Ook werdt wel exprejfelyk gelaft , fchoon men by den^al ^frlyveti

,

is, maar in zee zynde , ieder op zyn rangh, ende byzyn
ern

elde or-

daar onder hy befcheiden is , mede op de poene als in de meerg

dre , artieul 5 , ftaat vermeldt. . $ dfïf

Ende zullen de Hooftofficieren van ieder esquadre alle a *
0rne

»<

van haare bezeilfte fregatten, benevens eenige galjoots, ron
rhap te

vloote ordonneren , omme door de zelve alle doenelyke kondtje r
,^

koomen, ende iets nieuws verneemende, zullen daar van a / 4e
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te Hooftvlagge koomen rapport doen , zonder daar van in 'tminfte te 1673.
blyven in gebreeke.

Aldus gedaan ende geordonnert in 's Landts fchip de zeven Trouw-
den

, ten anker leggende op Schoonevelt , den z$ Meyióys

.

MICHIEL ADR. DE RUITER.
De L. Admiraal de Ruiter verdeelde daarna het Hooftesquadre der m

vloote
, naar zyn gewoonte , in drie fmaldeelen , op deeze vvyze.

Onder den L.

Kommandeur van Meeuwen.
Klaas JVynbergen.

Kornelis van der Hoeven.
¥)avid Swerius.
L. Admiraalvan Nes.
Philips de Munnik.
Jan Snel.

Klaas Valehen.

Admiraal van Nes.

Branders.

Dirk de Munnik.

Abraham van Kooperen.

Willem de Rave.

Advysjachten,

Abraham Taalman.
Tieter de Moor.

Verdcelinft

an de Rui-
ters csaua-
drc in drie

fmaldeelen»

Schoutbynacht van Nes.

Simon van ^Panhuis.

Engelde Ruiter.

L. Admiraalde Ruiter.
"Jan van Gelder.

JVillem van Ewyk.
TViüem van Kuilenburg,

Janvan Braakel.

Onder den L. Admiraal de Ruiter.

Branders.

Jan *Danielszoon van den Ryn.
Lens Harmenszoon.
Jan Janszoon Bout.

Jan Bont.

janKrook.
Frans van Nydek.
Viceadmiraal de Liefde.

Hendrik Vijfcher.

Advysjachten.

Wynant van Meurs.
Arnout Lemiffen.

Onder den Viceadmiraal de Liefde.

Branders.

Gerrit Halfkaagh.

Wybrandt Barentszoon.

Advysjachten.

Matthem Meegang.
jfaak Teuniszoon.

Kornelis de Liefde. Gerrit Koot.

Wyders (telde den Heer de Ruiter een bezondere inftru&ie | by ge-

1

Jchrift, waar naar zich d'Officieren
,

Kapiteinen en Kommandeurs ïn
fchrtft '

* gevecht zouden richten, met aanwyzing waar elk , wanneer de vyandt
Ult de loef afquam , zich ontrent den L. Admiraal zoude houden, en

^
echten. Ook wat ordre dat men zoude houden als men den vyandt in

? v kreeg
, en den zeiven wilde aangrypen. Hoe men zich , als 's Landts

°°t Zoodaanig wendde dat d'achterfte de voorfte wierden , zou range-

Oto'»^
Wat wyze zic^ de Commandeurs der branders zouden draagen,

.
s vyandts fcheepen aan boordt te koomen , en vyandtlyke branders af

Wcercn
: hoe zich d'advysjachten zouden gcreedt houden , om ad-

den f
1 Q

j
Cn aan te brengen > en het volk te bergen van fcheepen die in

omh^
n
?|
tm0ghtenraaken

' of in den grondt worden gefchooren, ook

len ei lt
m 't gcm°et te zeilen en af te weeren. Hoe men in 't zei-

hoe m ?°
1 2elven rang en ordre zoude houden

'
Tcn leften

zich, als de L. Admiraal van vyandtlyke fcheepen wierdt aan

boordt
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i673 . boordt geklampt, of, zelf een vyandts fchip aan boordt wilde

zou draagen , om hem tontzetten , en te hulp te koomen. L,ier&^
ft_

inftruótie^werdt ook voor de twee andre fmaldcelcn ontworpen en.

geftelr. Ook hielde men den zclvcn voet in 't verdeden van a

t+May. esquadres, onder de L. Admiraalcn Bankcrt en Tromp. Op den

ven dagh quam den L. Admiraal de Ruiter , door een fchuit van| ^
zee, een brief van den Heere Prinflc van Oranje ter handen , ^
welken zyn Hoogheit, met kraght van taaie en ernftige vvoora , ^
Bevelhebberen op 'sLandts vloot, cn voorts eenen iegclyKe,

boe_

mceflen tot den minden, den geeft 'der kloekmocdigheit zocru m

zemen , op de volgende wyze.

Edele ,
Geftrenge , vroome , lieve bezondere

,

Briefvan Wy hadden gewenfcht dat de zaaken van 't Landt ons ^a , r̂,

ïïSi°
g' laaten de faculteit om ons naa Landts vloot te vervoegen, en

_

Prins van meten te hebben van daar by een te zien zoo veel eerlyke * af
l

men]

?enii
C

Ad
n

die cordatelyk de handt aan 'twerk jlaan , om 't Vaderlandt

miraai de vyandtlyk geweldt te helpen dekken. T>e aanzienlyke zeemaght
,

r

denTevT ten dien emde by een wer<it gebraght
,

is een van de noodige en co

hebberen cn rabele middelen die tot behoudentjfe van den Staat aangek1

vaif'sLands
en ** dtenvolgende te hoopen ,

dat die aanmerkinge nieuwe b^
t

vbotcto"
S

zalgeeven aan de couragie van die geenen, die de eer hebben v ^
h
Jichc

e

aan
(ian haar werdt toevertrouwt. 'De oogen en de harten van

fcmoeT ingezetenen van V Landt , jaa van de Chriftene werelt ,
zyn daar^

Bcn - gewent , en obferveren met groote reflexie 'tgeen met de zew ^
zichtelyken kloekmoedighlyk , ofanders, zalwerdenondernoornen

t

gevoert: Ende waare het over zulks van de uiterfteinfamie
dat ^

aan zynen plicht zoude ontbreeken op zoo een doorluchtigh ton j'-J} en

verwachten zulks niet , maar integendeel , dat door het voorzie» b^
kloek beleit van V E. en van de geene die by hem zyn ,

'

mdeeZ,e^.ee be-

lyke conjunclure , een nieuwe luifter aan de eer ,
by onze natie ter' ^

-vochten, onder Godts zeegen, zal werden toegebraght
, en dat ^^

zaak zullen hebben om haar te verblyden , en wy met haar
gende injlrumenten te zyn geweeft tot het bewerken van een g°y yar

komfte in onze goede zaake. Wy zullen betrachten dat de geene "te
jeff t

loffelyk zullen hebben geqtieten dankelyk beloont en gevordert
r̂ e

J ajre

en dat geene extraordinaire goede aclien blyven zonder extraora

vergeldinge. V E. gelieve alle die onder de vlaggezyn ,
vatl

j:

e

, fpeti,

tot de minfte , dus te verzeekeren, en te gelyk eenieder in te'ft j-
e bui-

dat geen hoope van ongeftraftheit overigh zal zyn aan die &
eeft

rL#idigb

ten verwachtinge haar aan eenige wandevoiren zouden moogenj ^ ^
maaken: weezende de ferieufe intentie van de Heeren ^taatCje\igelir

myne , dat tegens zoodaanige de verdiende ftraffe ,
volgen

een^e

van den Jrtykelbrief, en andere ordres van 't Landt ,
*on~

sceC
uteert'

de minfte conniventie
, exaclelyk en promptelyk werde le.

e
^ braaf

Zoo dat aan den geene die zich lafhertigh , en anders als
aarlyk

foldaat en zeeman , voor den vyandt zal draagen , niets ^o0
n̂nen

ont-

zal zyn als de havenen van den Staat , daar hy niet *a1,

f je haa*

gaan, noch de ftraffe handt van de Juftitie, nochte de ^loek^ yeloove»

van zyn medeburgers , die op hem zal vallen en blyven. Wy

ons dat niemant en zal willen vallen in zoodaanigh een vera
f̂

en

dat een ieder met loffelyken yver en gemoedt in deeze importa ^
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zich extraordinarii zal evertueren, en dat Godt uit den Hemel 'tzel- 1673.
ve zal zeegenen, ten befte van

:

't Vaderlandt , en tot onfterffelyke eere
aan de geene die V zelve trouwhartighlyk gedient zullen hebben. Ik
btdde Godt VE. en alle die by hem zyn , te houden in zyn heilige pro-
tectie. In 'j Gravenhage , den May 1 673.

U E. goedtwillige vriendt

,

g. h. prince do Range.
Op 'tontfangen van dien brief fchreef den L. Admiraal de Ruiter ter- *4Afc>

ftondt dit antwoordt

,

Doorluchtige
, hooghgebooren Vorft en Heere

,

Naa dat ik ontrent den middagh mynen leften van heeden aan Vw De Ruiters

Hoogheit hadt afgezonden, ontjing ik laat in den achtermiddagh des *™w
2

°°rdc

zelfs brief , by den welke het Vwe Hoogheit belieft ons alle aan te Hoogheit.

Waanen en op te wekken tot onzen plicht , ten dienfte van het lieve Va-

'landt, waar voor ik aan Uwe Hoogheit dankbaar ben: ende zal ik

geenzins nalaaten daar van morgen tydelyk aan d'aanweezende Hooft-
ei* andere Officieren kennijfe te geeven ; ten einde wy ons alle , ter be-

Waamer gelegentheit , ten uiterften moogen quyten , zoo als wy denken
voor Godt , Vwe Hoogheit en de geheele Chrifte werelt te konnen ver-

antwoorden , daar van zich/le zelve kan verzeekeren } gelyk ik my doe

,

op Uw Hoogheits Trinjfelyk woordt , dafi de Heer L. Admiraaltromp
magh weezen gereguleert , en metmy en de verdre Ledenvan den Krygs-
raadt leeven in dat vertrouwen , en die overeenkooming , als wy hier

tegenwoordig met den anderen zyn. Ende als dan wil ik hoopen en ver-
trouwen , dat alles , door Godts genaadigen zeegen , 'zal zyn van goedt
fucces en operatie , verblyvende met alle rejpeff ,

Doorluchtige, hooghgebooren Vorft en Heere

,

UwHoogheits

^ZrTgge»de
n
oP %eer ootmoedige engetrouwe dienaar

,

Sclooonevelt, den %,it otit^ . „ _ _
14*91*71. MICHIEL ADR. DE RUITER.

Den volgenden morgen werdt zynHoogheits brief aan alle de Hooft- *s**
beieren, Kapiteinen en Kommandeurs van branders cn advysjachren

, heSSS*"
aan de Ruiters boordt, daar men ze by een hadt geroepen, voorgelee- wordt den

jen, en met groote beweegenis der gemoederen gehoon. Waar op denSSL
**• Admiraal de Ruiter een ieder met grooten ernft tot zyn plicht ver- P"«n«»en

gaande, en al die daar tegenwoordig waaren , zoo hooge als mindre *eiXe-

ymeieren, beloofden met een ruftig gelaat, dat ze huneer en eedt zou- rcnvo°r-

fc?

1

i

3c
.

trachten
' gelYk als liefhebbers en dienaars des lieven Vaderlandts

gclcczen -

. ƒg waaren. Dus verwekte die brief een byzondre kloekmoedig-
lô t

unnc bc-

Zv
C

u°
r de Santfcne vloot ' Men «oor^e veele Officieren eenige van ^chnaaV

^
n ™°gheits woorden t'elkens herhaalen : inzonderheit daar hy zei- hooren te

VéL
'er V00r de hfhartigen niet zoo gevaarlyk zou zyn dan de ha-

*u

nt

co quy"

ueh

en

^an den Staat: en men beflootderhalven , te winnen oftefter-

de H ca*
2eeuwfche fnaauwen , den negentienden op kondtfehap door

Van ZlT\ -i?f
V00r Wicht en Portsmuiden ,

uitgezonden
,
met laft

,

daar Zfr a\

S tc neemen » of luiden van 't landt te haaien
,

en

"7;/yaingvandevyandtlykefcheepsmaghten te bekoomen
, qüaa-X IK. Boel Hhhhh men
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men doezen dagh weer by de vloot. D'eene hadt by de

:

Singeh een b*

^^•gcïchadvysjaclu, eenhuy, genoemt^ïdS^S ïngcl-
*n

,

En
/ het geen zeiler was , in den grondt gehak ,

hebbende twin 6

?^bf fchen met vier yzere ftukken daar afgelicht
,

vcroverc. manc |eur Van dat jacht aan het boordt van den L. Aflml"d

d
>

Engel-

die uit hem verftondt, dat hy den twintighften,s-avondts w ^
fchc vloot, leggende in de Daay van Rhy ,

tufTchen >w y ^
fier, was gefcheiden , fterk ontrent veertig fchecpen van10 b

,

n

de Franfchc vloot toen ontrent Wicht was gekoomen ,

öaat
/dat hy den

Engelfche fchcepen uit Portsmuiden by hadden &ev
f5?7r;heepen 't Ka-

Tydingvan twintighften de Franfchc vloot met die vyftien Engellcheia r

dE
F
ngcl

Srnaal hadt zien opkoomen: zoo dat hy vaft ftelde dat die twee v

3ÏÏf SeneenentwintigLen, op Pinxterdagi by een waaien BF^S^
oenoomen veertien of vyftien Engelfche fchecpen ,

die noen ^
vVes laagen. Zoo dat d'Êngelfche vloot ontrent uit f«vg^
pen zou beftaan. Maar van de fterkte der Franfche vlooi

zeide hy ,
by d'Engelfchen zelfs zeer verfcheiden gefprooken

, ^och

tende zommigen haar getal tot tzeftig, anderen tot tachtig zei ^
hy oordeelde dat 'er zoo veel niet waaren , al waar t dat men

Dc Ruiters j£ advVsjachten en viftualiefcheepen daar onder telde, t
.

Tv™? maakte den Heer de Ruiter , door een brief , aan zyn^ooghe* ^ te

Hoogheit. verwonende dat men alomme d'uiterfte naarftigheit bc*o0*\
eil ,

en

wenden, en alles by te brengen om 'sLandts vloot te verite ^
dat men inzonderheit de verwachtwordende fcheepen uit ie

n0Ch

voortprcflèn en naar Schoonevelt laaten koomen ,
terwyl f {t

#\de

r
S
May. veüiah en voor hun open was. Ter zeiver tydt gal den L. au ofll

vbLwL
dc

Ruiter ordre, dat men wat om de Zuidt naar de wal zou
i

zei

omdezuidt de vloot in de vereifchte ordre te rangeren. Toen zeilde
:

üc
^
aaac

zc,
!

cn c"
raai Evertszoon met Bankers csquadre anderhalfmyl om de

{ >

cn

Wrange'- hy 'tanker wierp. Den Heer de Ruiter ging insgelyks onder .

ren - pofteerde zyn csquadre niet ver van den Viceadmiraal Ever jen
'6May

' Lr op voljde de L. Admiraal van Nes ,
en ankerde wat

den L. Admiraal de Ruiter: die toen zyn Hoogheits brief V^ ü
wit

entwintighften , boven gemeldt , dien hy eerft 's daaghs te voor
^ ^o0t

bekoomen, den Krygsraadt bekent maakte , en befloot dat n* ^
eerft met *s Landts vloot noch op Schoonevelt zou blyven ,

en dc ^
Naarder miraal Tromp met d'andre fcheepen verwachten. Daarna b5\

ekers>

kondtfehap
zeekre naarichting uit drie Schippers, een Zweedt, en ™ffn „iet

vva^

gdfchc dat de Franfchen den vierentwintighften noch by d'Engelfcnen

.loot.
ren gekoomen , maar alleen etlyke daagen te vooren eenig je £n-

llMaJ
'

en branders uit Portsmuiden, die de Kommandeur van ^^c0 .
^

i7 May. gelfch advysjacht , boven gemeldt , voor Franfchen hadt **%
n«ctf&&

een' anderen Zweedtfchen Schipper hadt hy verftaan, dato * cfl^
EenEn. fterk waaren tzeftig fcheepen van oorlogh , en met deW fchip

ui

gdfehfehip vysjachten wel tachtig zeilen , en daar onder een groot
»

^ben-
w

«

b
ïï?' Portsmuiden, gemonteert met iio ftukken, daar men r

cnde»

DeSd- op verwachtte: datook een Engelfch fchip, uit Portsmuiden ^ ofhet

?
iraal

door ongeluk was in brandt geraakt en verbrandt. ,
mCt

. Ĥ(yh{ten^
SSL. een fchip van oorlogh of brander was. Den achtentwintig^

,evcn fchec-
d LAdmiraal Tromp , met zes fcheepen ^J^X^x^u^L.

C5K den Viceadmiraal Schram, en een brander uit No«rJ^^ig
tt" den middaghinde vloot. De L, Admiraal Tromp quam

m
p
en,
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pen, uit eerbiedenis van de vlagge, achter den Heer de Ruiters fchip 1673.
omloopen

,
begroette de vlag met eenige eerfchooten , en verfcheen in

perfoon aan zyn boort. In welke byeenkomft , d'eerfte in zeven jaa-

ren
, alles met minlykheit en betoogh van vriendtfchap toeging. Den

Heer de Ruiter , hem vriendelyk verwellekoomende , verhaalde den toe-
ftandt van 's Landts vloot , en hy berichte hem van de gefteltenhTe der
zaaken in Texel : zeggende , dat het fchip van den Viceadmiraal Sweers
noch niet over het Vlaak was : maar dat men den Kommandeur van
Meeuwen , en den Kapitein Jan van Gelder , de Ruiters ftiefzoon, op mor-
gen by de vloot hadt te verwachten. Ter zeiver tydt quam ook de L. Ad- Ook komt

miraal Bankert met een fnaauw aan de Ruiters boordt , op hoope
, raai Bankert

die hem door de Heerenter Admiraaliteit in Zeeiandt was gegeeven,
jj

1^00
.

11

v*n daar eenigh volk voor de Zeeuwfche fcheepen te zullen bekoomen : t/r,enbc"
maar ziende dat de zaaken daar niet naar ftonden , befloot echter in de *>

ee
,^.

h

vloot te blyven , en zyn verblyf te neemen op 't fchip Domburg, dat Domburgh.

gevoert wierdt door den Kapitein Karei van der Putten , en tot dien

einde vyftig mannen , nevens zyn bagagie , uit de Wielingen van 't fchip

Walcheren derwaarts t'ontbieden. Den L. Admiraal de Ruiter hadt hem
aangebooden, dat hy zou moogen overgaan op 't fchip van den Kapitein i%May,

^ek, uit het Noorderquartier , dat veel grooter was , en wel bemant:

doch hy vondt dat ongeraaden , om de Heeren van Zeeiandt geen mis-

noegen te geeven. Weinig uuren naa d'aankomft van den Heer Tromp
°nthng den L. Admiraal de Ruiter in der nacht den volgenden brief van

*yne Hoogheit , raakende het gefchil van den rang met de Zeeuwen

,

cn \ geen hy den vierentwintighften , aangaande de perfoon van den Hec-
re Tromp , aan zyn Hoogheit hadt gefchreeven.

De Prins van Orange.

Edele, Geftrenge, vroome , lieve bezondere

,

Ons is welgeworden V E.fchryven van deni^deezermaandt , heb- 2ynHo©#

bende geerne gezien d'advertentie daar in vervat. Ende voor zoo veel £n de Rul
belanght de Juftenue van den Viceadmiraal Evertszoon , van dat de tcr -

^tceadmiraalenSchoutbynacht van Zeeiandt in rang zoude moetenpre-
cederen die van 'tKollegie ter Admiraaliteit van Amfterdam , vinden

goedt, dat, zonder daar door prejudicie te leggen aan iemants
recbt

y voor hetjegenwoordige zulks verblyve by 'tgeene dien aangaande
^enigen tydt herwaarts is geobferveert , ende zal V E. zich daarnaar
«°nnen reguleren. Vorder hebben wy in ernjiige termen gelaft en gere-
Co*nmandeert aan den L. Admiraal Tromp , VE. en uw commandement
aÜenthalven te bejegenen met behoorlyk refpecl en gehoorzaamheit ,

gelyk gemelde L. Admiraal ons het zelve mede toegezeght en belooft

j
eefi. Wy vertrouwen dat hy zulks in der daadt zal nakoomen , en
at het zelve ten dienfte van den Lande , in dejegenwoordige occafie , van

&0e"t en falutair ejfett zalweezen , beveelenaeV E. onderdes,

%iy
h
$

lige befcherminge Godes-
In 'tetter tot Alfen, den 17

Edele
, Geftrenge , vroome , lieve bezondere

,

beilia

U E. goetwillige vriendt

,

G. H. PRINCE d'0 RANGE.
Hhhhhi Niet
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1673. Niet lang daarna ' den dertighften, quaamcn dc Heeren Lodefte

^e

e

c

n

DcHeercn David de Wildt, als Gecommitteerden van zyn Hoogheit, encieHc -

cntwSdc ren hunne Hoog. Moog. Gedeputeerden tot de zaaken van dc
ï
zee, l

koomenu» de vloot , om met den L. Admiraal de Ruiter en den Krvgswaw

vioot

dtS
beraadtflaagen , en befluit te neemen op het bedryf derzelve^ DeHe

jje
50*). Lodeftein , in den Krygsraadt het woordt voerende, begeerde dat a

de Led™ van den Krygsraadt hun goetdunken zouden zeggen ,
en

£
raadc. kennen geeven , hoe en in welker voegen zy oordeelden dat met e

genwoordige vloot van den Staat tegens de groote en t'zaamcngev k

deEngelfche cnFranfchc fcheepsmaght behoorde te werk gegaan tew^-

den: ten aanzien dat dc gemelde vloot, naaft Godc, een van de v

naamfte werktuigen was om den Staat te water te befchermen en te

ken , en daarom met de vyanden aan te grypen niet behoorde ge*v h

te worden , dan met voordeel : welk voorftel hy met eenige inzie

van Staat bekleedde. Hier op werdt , naa eenige bcraadrflaaging •

noeghzaam met eenparige toeftemming van den Krygsraadt goedl
&

jfs
Veüak den, en by de gemelde Heeren Gedeputeerden beflooten , dat sh „

noomcu
e

" vloot *ïch °P ^voordeeUykfte zou gefopert houden of ^choofjf
t Jn

wat Zuidelyker naar Oofiende , laatende 't zelve aan het belet»

V Offerhooft en den Krygsraadt , die gednurighlyk of de vyanden

den achtgeeven , en, daar van bezocht of aangetajt wordende, °J

de zelve een landing of de knften deezer Landen zouden trachten
• n

derneemen, de zelve met d'uiterfte kracht envigmr daar intetf
nSh

en wederftaan , veroveren , verbranden en vernielen , zoo veew

bruik van foldaat- en zeemanfehaf eenighzins doenlyk zou

werdt beflooten in 'tbyzyn van de L. Admiraalen de Ruiter ,
BaIV

efi

van Nes en Tromp ; de Viceadmiraalen de Liefde ,
Evertszo^

Schram ; en de Schoutenbynacht Jan van Nes en de Haan. ™ , .

eI1

ren Lodeftein en de Wildt bleeven 's middaghs , met den g
aïlt

o^?fd? Krygsraadt » by den L Admiraal ter maaltydt , daar een glas van v
^jcr-

vLdc

C

Rui- fchap en ecnigheit omging, en elk, met hertelyke betuiging van
^eKk

«r, mee fc™ üefde , te kennen gaf , dat ze eikanderen in 'r gevecht tf°u n
cll

fuTgmg van zouden byftaan , en de lefte druppel bloedts voor 't vaderlandt ^nDU
ig

.

cen.gheit geeven. De Heeren Gedeputeerden verheughden zich over hunne
ee

|g
Hotfcoffi-

heit cn goede wil, inzonderheic over de vriendtfehap die ^ Let
deren, gc- Ruiter en Tromp werdt befpeurt, zeggende, dat ze zyn Hoog^L^
10U cn

' die tyding zouden verblyden : en vertrokken daar op , hun allen ^

bewaaring en zeegen toewenfehende , naa den middagh weer naar ^
landt ,

om daar noch eenige ordre ten befte en tot verfterking
v ^

vloot te ftellen. Dien zeiven avpndt quam de Kapitein Jonker/ .

Devoot Gelder , de Ruiters ftiefzoon , met het fchip Steenbergen ,
u Jt * J

tfchap
onderzeil , de vlagge. De Heer de Ruiter , daarna eenig vaartuig op k° -

n jus

t

0
eTncnm

Pi* van de vyanden uitgezonden hebbende , ging den eerden va"

n £0*1-

•t houden met 's Landts vloot 's morgens onder zeil , om de Kapiteine0^ orjres

Sn ïn or-
mandeurs •

ontrent het naakoomen van den beraamden rang
» ecn en

dreftc

1101

op degeftelde feinen, wat te oeffènen, en hun dezelve wat g ^ ^ïfl
0
i

ffe

k

Cn
É gewoon te maaken. Dit duurde tot ontrent den middagh, ** l

£Ad-

geïïeRui- men weer op Schoonevelt ten anker. Ten zelvcn daage beval

rer werdt mkaai Generaal zynen zoone, Jonker Engel de Ruiter, en d
bie

jt

ddefche" nen Simon van Panhuis en Philips de Munnjk, die onder zynj^
P
cn

,°P
L

werden geftelt, naar de Hoofden, Duins en daar ontrent , , ^ fe

tTfauiffïï 'tNoordtvoorlandt op kondtfehap te kruüTen , en waar tmoog
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verneemen, of d'Engelfchc en Franfche vlooten zich hadden bv een ge- 1 673

.

voeght, hunne fterkte, en waar ze zich onthielden : doch met laft, van
den vyanden alle bedenkelyke afbreuk doende

, te bezorgen, dat hy
daar van niet vvierde bezet, en van 's Landts vlootc afgefneeden, maar,
te fterk op hem afkoomende , naar de vlagge te wyken Op dien daeh D$*u"«*

werft den L. Admiraal de Ruiter en de gantfche Krygsraadt van den ^raadc
Admiraal Tromp

, op zyn fchip , ter maaltydt , mei allerley bevvys
worden raa

vanhooghachtingenvriendtfehap, onthaalt: en ontrent ten vier uuren
, maahydt"

geduurende de maaltydt
, gaaven de buitenwachten met feinen te ken- onthaalt -

nen dat ze 'svyandts vlooten zaagen. De Kommandeurs van twee Tyding
advysjachten

, die in 't Zuidtweften hadden gekruift, toen te rugh kee- van d
'
aan-

rende, verhaalden aan den Heere de Ruiter, dat ze uit een Vlaamfch vy^Jtiykc
schipper, van Nantes koomende, hadden verftaan, dat hy gifteren by vlooten.

d Engelfche en Franfche vlooten was geween: , die 's namiddaghs ten
drie uuren, 110 of 130 zeilen fterk, uit het Kanaal door de Hoofden
jn de Noordtzee waaren gekoomen , en hunnen koers Ooftnoordtooft
hadden aangeftelr. Niet lang daarna zagh men in de Ncderlandtfche .Diemen

fcheepen van om laag eenige der Engelfche buitenwachten en voodoo- w|"ichc

pers, en van boven van den fteng hunne gantfche maght. Doch zy,
ziende dat het te laat op den dagh was , ftaaken by , en zeilden Noordt-
weft in zee. Daar op heeft den Heer de Ruiter den laft , aan zyn zoon
Jonker Engel gegceven , als nu onnoodig , weer ingetrokken. Hy ver-

ftondt, nevens den Krygsraadt , zich zoo veel moogelyk was met de vloot
op hun voordeel te houden ; maar echter op morgen met de eb onder
Zeil te gaan , en de vyanden eenige mylen t'ontmoeten , en vermaande
elk , met ernfthaftige woorden , tot zynen plicht. Alle Bevelhebbers en
matroozen waaren wel gemoedt , en beloofden eikanderen als eerlyke
luiden te zullen byftaan

, en baden Godt om den zeegen. Dien avondt
quam het fchip van den L. Admiraal Bankert, Walcheren, uit de Wie-
lingen, en om het zelve te beter tc bemannen, heeft men de volkeren der
drie fregatten

,
die gevoert werden door de Kapiteinen Bankert , Barent

Martenszoon, en Andries de Boer, daar afgenoomen
, en op 't fchip

Walcheren gezet, zoo dat het toen driehonderdt vyfentachtie mannen
aan boordt hadt. Voorts werdt alles in de vloot klaar en (Wilvaar-
dig gemaakt. Den volgenden dagh zagh men de vyanden in 't Wellen
te loeiwaart van 's Landts vloot ten anker leggen. De windt was Zuidt-
ïuidtweft, en zy gingen, naa 't vroeghfehaffen , met de vooreb onder
Zeil. 's Landts vloot deé van gelyken t'zeewaarts over ; maar 't werdt
toen zoo ftil dat wederzydts vlooten maar met den ftroom konden dry-
yen : de Nederlandtfche zakte naar de Weft, tot dat ze met Ooftzuidt-

°°fter zon de Bruggelingen twee fcheepslenghte beweften Lisweegen
Jjadt, en genoodtzaakt was ten anker te koomen. Kort naa de mid-

als de vloet weer begon te gaan, quaamend'Engelfchen en Fran-
chen v/at op de Ncderlandtfche vloot af : maar toen zy tot op ontrent
Wee mylen genaderdt waaren , en 's Landts vloot wel hadden bezich-

*pt
, ftaaken ze , mitsdien het laat in den achtermiddagh was ,

weer by

,

^et den fteven om den Noordt> en quaamen derdehalf mylten Weften
a

j

n
.

de Nederlandtfche vloot , in haar gezicht , ten anker. De Nederlanders
eiden in 't eerft honderdt en dertig vyandtlyke zeilen ,

maar 's avondts ,™ ZQ^ beter uit eikanderen geankert laagen , wel honderdt en in de

dll
g

i 5
yk de ftüte dien dagh het vechten belette ,

zoo werdt het
StiItc ,en voigendcn dagh door hardt weder verhindert. Daar ftak een ftorm

Hhhhh 3
op



798 HET LEVEN VAN DEN
1673 . op uit den Zuidtvvcftcn , met dikken regen , zoo dat beide de vlooten m

? 7**- elkanders gezicht, twee mylen van den anderen, ten anker bleeven ieg-

Storm
'

gen. Men vierde de kabels , ftrcek de vootftengen ,
piekte de groote

en fokkeraa , en verfcheide van 's Landts fcheepen gingen d'ankers deu

^
4 m. c|oor dien de grondt zoo los was. Des andcrendaaghs was de gant c i

Nederlandtfche vloot noch by een , en de windt ftak noch meer op,

zoo dat verfcheide kabels braaken , en ankers verlooren werden ,

men merkte van ver dat het de vyanden niet beter hadden: vvant ?"

zagh van de fteng, dat ze in d'ordre, gelykze ten anker waaren ge*
-

men , niet en laagen, en dat verfcheide fcheepen van hunne ankers ^
Het heilig ren verdreeven. Op dien dagh werdt op den Heer de Ruiters icnip

wordcTdc Avondtmaal des Heeren gehouden. Hy verftondt, dat men ,
devya"

aar
Ruiters

P °
in 't gezicht hebbende , daarom die plicht niet moeft uitftellen :

m ^
hoZS' zich <*oor ,tbroodt en den wyn des heiligen Nachtmaals ook l,aa

5
)en

ziele fterken, om allerley gevaarlykhedenteruftigerdoor te ftaan.

^
5 run. vyfden hadt men noch hardt weder. Den L. Admiraal de Ruiter zo

toen een beflooten brief aan ieder lidt van den Krygsraadt, hunƒV

gende , ofmen daar op Schooneveldt , op 't voordeeltghft leggende
*J*^

ften aanval van den vyandt zoude afwachten ,
volgens 'tgeen den

tighflen May , ten overftaan van de Heeren Lodeftein en de Wijdt , ^
beflooten : dan of men meer voordeels op den vyandt zoude heb

"

en
'

dtenft aan den Staat doen, indien men den zeiven eerjt ging aangaf

^

ct

verzoekende daar op hun goedtdunken by gefchrift te verftaan :

^

verder laft , dat eenigefcheepen , diewat te verre van hemgezet

de vlag wat zouden naderen- Hier op werdt by alle de Leden ^
Krygsraadt, 'teen voor en 'tander naa, geantwoordt, dat ze ^ee1J

.

a1f
•

'tgeen den dertighften was beflooten , en dat men d'eerfte aanva .

den vyandt behoorde af te wachten, ten waare dat men meer voor
'

kreeg dan men tot noch toe hadt , en alsdan moght beftuiten ^en^ „c«

aan te grypen. Deeze brieven werden door floepen van branders

,

61un
' brek van galjoots, afgezonden. Den zeften woey 'tbramzeils ko.j

cn
met ongeitaadig, regenachtig, miftig weer: doch de zon Weftr^w^
klaarde 'top, en de windt liep Weftnoordtweft met labbere koe^e>

>

c

zagh vcele van de vyandtlyke fcheepen onder zeil gaan ,
die»

z°

r£jre

fcheen, eikanderen re naa hadden geleegen, en zich wat beter in °r

7 7**- zochten te ftcllen. Den zevenden van Junius , op den ma^nOT7

biddagh , en juiftden zeiven dagh op welken men in 't vcr*c
^an-

de vyanden in Souwlsbaay aantaftte , raakten beide de vlooten aan e ^
D'Engd- deren. Den L. Admiraal de Ruiter feinde naa 't vroeghfcha»

en
bodc

Krygsraadt aan zyn boordt: daar beflooten werdt , dat c
^J^,ftaafl»

fchc

Franfche

vlooten ge-

raaken de

Ncderlan-

zoude inkorten , zoo verre dat d'ankers maar op en neer zoudt ^
om , wanneer men de vyanden zagh afkoomen , de zelve te vaa5

c

ajje de

dewfdle konncn lichten , en met de ebbe daar tegens aan leggen.
orcj t

ge-
haar tegen LecJen van den Krygsraadt waaren noch niet van de Ruiters

^ eSqua-gaan
' fcheiden , of d'Engelfchen en Franfchen begoften met alle ^^^onien

dres, by manier van een halve maan, op de Nederlanders al &
^oC\lCf

en hen te naderen. De windt liep Weftnoordtweft mettopzci
n£jen

kin"?»?"
200 dac d

'

Enge ĉllcn en Frankhen den loef hadden. Hier vc ^f in

bXA" dts zich nu de twee vyandtlyke zeemaghten tegens eikanderen , ^
Tiboien. ecn ongelyke gedaante. D'Engelfche en de Franfche vloot ^,

troffen de Nederlandtfche in getal en grootte van fcheepen. Jion
-

floegen de zee zoo verre als men kon zien. Men hadt ontr ^u
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derdt, en wat min dan vyftig zeilen getelt, en daar onder tuflchen de 1673.
tachtig en tnegentig groote fcheepen en fregatten van oorlogh. 'sLandts 7*».
vloot daarentegen beftondt nu flechts in ontrent $z fcheepen van oor-
logh, ix fregatten

, 14 advysjachten en 25 branders , in alles ontrent
nonderdt zeilen. Verfcheide fcheepen ,

op de lyft der drie esquadres
geftelt, waaren noch niet aangekoomen. Uit Zeelandt hadt men flechts
drie of vier fcheepen , en uit Vrieflandt , Stadt en Lande, niet een fchip
onder de vlag. Ook ontbraaken van Amfterdam en Rotterdam noch de
fcheepen van den Viceadmiraal Sweers , den Kommandeur van Meeu-
wen , den Kapitein Braakel , en anderen. Drie Zeeuwfche fregatten
hadt men , gelyk boven gemeldt is ,

[ontvolkt , om 't fchip van den L. Ad-
miraal Bankert te bemannen. Zoo dat de Hollandtfche Matroozen

,

diende 't onderfcheidt der twee vlooten, en dat 'sLandts vloot welvyf-
tig zeilen minder was, de zelve tedeezer tydthet kleen Hoopken noem-
den

, daar een fpreekwoordt uit ontftondt : in voegen dat ze t'fcheep

van 'sLandts vloot fpreekende, geen andrebenaaming gebruikten. Dan
daarom ontzonk hun 'thart niet: maarzy fcheenen naar de Katten (een
v°lk van oudt Duitflandt , daar de Batavieren , nu Hollanders , uit ge-

fyrooten zyn) te aarden : daar men van leeft , dat ze zich meer op den

Krygsoverjte , dan op 'their verlieten. Maar den Heer de Ruiter zagh

°p hooger hulp: want als op zyn fchip van de zwakheit der vlootege-

Jprooken werdt , hoorden hem eenigen , uit welker mondt ik dit fchry-

Ve, zeggen : om dat onze vloot kleen fchynt te zyn, heb ik te grooter De Ruiters

vertrouwen van een goede uïtkomft: niet op onzemaght , maar opGodts godtvruch-

almaghtigen arm. In d'Engelfche en Franfche vlooten hadt Prins Rob- 2 ĉ

egBcn

bert , voerende 't fchip de Royale Charles , met het esquadre der roode wen.

vlagge, d'avantguardeofvoortoght: de Graafvan Eftrée , met het esqua-
dre der witte vlagge, de batailje of middeltocht: en Spragh, Admiraal
der blaauwe vlagge, d'arriereguarde of achterhoede. In de Nederlandt-
fche vloote hadt Tromp de voortoght, de Ruiter lag in 't midden, en
Bankert hieldt d'achterhoede. T is zeeker , en my uit een Franfch ver-
naai (dat 'sdaaghs naa den llagh in de vloot gefchreeven was) geblee- Dcvyandc-

ken, datdevyandtlykeAdmiraalen, Prins Robbert , Eftrée , en Spragh , Snz^"
van gevoelen waaren, dat de Nederlanders , zoo veelminder van getal , vanecvoe-

op hunne aankomfte ftraks zouden wyken , en binnen de banken naar ISiatlt-
Vliffingcn loopen. Daarom hadden ze vyfendertig van hunne lichtfte fcberloot

^gatten en tien branders van hun gros afgezondert , om de wyken- ?vcch«ou
d£ te vervolgen en aan te taften. Doch zy behoefden niet bekommert «niaaten

,

*e *yn dat men hun zou ontloopen, naardien ze van de Nederlanders™"^,
jft goede ordre werden verwacht. Eenige van hunne fcheepen waaren ken wyken.

tyna een half myl naarder aan de vyanden dan d'andere , die daarom N̂ J}a

d

nt
niet tc jyg^ wee|^en 0p de lywaartfte, maar bleeven op de plaats daar derswach-

Jy^n anker gelegen hadden onder zeil de vyanden inwachten, tot tcnhcnin -

J
a^emet de voorften in 't gevecht raakten. Ondertuflchen loefden

lywaartfte fcheepen geftaadigh aan , om insgelyks d'afkoomende vyan-

^ aan te treffen, oft ontmoeten , zoo 'dat elk yverde om aan den man

,

e k°omen. De vyfendertig lichte fregatten , die
,
gelyk gemeldt is

,
van

. Sr°s der vyandtlyke vlooten waaren afgezondert , en vooruit ftaaken

,

«cgoften, voor de windt afkoomende , van verre te kanonneren als

iLftff
Nederlanders wilden vervaaren en injaagen. Daar etlyke Hol-

felle zeeluiden op zeiden; deeze luiden zyn bang, enfchieten eer

**konnen raaken. Midlerwyl werden degemelde fregatten van tgros

der
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1672. der vyandtlyke vlooten in goede ordre gevolght. Maar 't esquadre

:

der

7 im. witte vlaggc, onder Eftrée, was het Noordelykfte , en 't eerfte:dat zien

met het esquadre van Tromp , ontrent ten een uuren naa middagn, 1

Begin van jen ftrydt recht inliet. Zy leiden 'tal vechtende met den anderen 0

iXhcn den Noordtooftcn. Tromp hielde het zoo veel als doenlyk was by de

'twittccs- winclt, die hy zocht te winnen, roepende geduurigh in 't zeilen, LOJ*

¥»mP?

n
loef. De Ruiter en Bankert konden met hunne esquadres zoo

dra van Prins Robbert en Spragh ,• met het roode en met het blaa

£^
esquadre , om dat ze achterlyker waaren , niet aangetaft worden.

-

der 't esquadre van Tromp hadt de Viccadmiraal Schram de voortog,

die zich daar cerlyk queet , en vechtende , door een kocgel getrott •

't leven voor 't Vaderlandt liet. D'avantguarde of voortoght der

fchen en Franfchcn werdt met zulk een vierige kloekmoedigheit a

getaft , dat ze genoodtzaakt waaren wat af te wyken , en hunne ga

^
fche vloot in eenige onorde braghten. Ook getuigen d'Engel

"

de Franfchen , dat ze met hun vierig aanvallen , zomwyle door d k

fchen en door eikanderen loopehde , den Nederlanderen eenigh voor

gaven. Onder 't vechten quam de Kommandeur van Meeuwen me

fchip de Spiegel van Amfterdam , nevens den Kapitein Jan ^ie

f
tS7

{oOÏ
Vinkelbos , met het fregat de Windthondt , uit Vrieflandt by de vi

•

Den Heer de Ruiter midlerwyl , ziende in wat ordre , en op wat wy

Dc Ruiter prins Robbert met het roode, en Spragh met het blaauwe esquadr £
Bankèrt

VCnS
hem en Bankert zocht af te koomen, hieldt het, nevens Bankert.^

Noordt- zich van malkanderen niet te laaten affcheiden , ook Noordtool
ooftwaart

jiecnen

}

tot ontrent ten twee uuren naa den middagh. Toenoord ^
Wendt hy dat de tydt en gelegentheit daar was om Zuidt over te wenden

-

zmdewaart
Ikt daar tQC fcin doen ? en den L Admiraal Tromp met een advy^^

Raakt met daar van kennis geeven , om ihsgelyks te wenden. Naa 'twenden

genS

k
prins

te de Ruiter met zyn esquadre tegens 't roode esquadre , onder Prins
\

^

Robbert "bert , en vervolgens Bankert tegens het blaauwe esquadre ,
onderMVjen

cênhS in een fcherp gevecht. De Ruiter lagh toen met etlyke fcheepen r"'
,

'gevecht? des vyandts branders , en Prins Robbert en veel andere vyandtl/^ Jw
aaC

pen in , en hy boorde met Bankert dwars door d'Engelfchen hcenen-
^

Eik wykt hy met meer geluk dan Bankert. Want waar hy met zyn fchip de tC
\0t

"dchir
Vroymcien vuur gafmaak ten hem d'Engelfchen plaats, en wcekeflV

SC C

' zyn gefchut. Waar op hy tegens iemant , die toen op zyn fcrtfj!
;

'

zeide, T)e vyanden hebben noch ontzagh voor de zeven
<Pr0<v!i

'

zCi\

1 Scha"
^och ^en L * A(^miraa^ Bakert werdt zyn voorfteng en groot ^m ciaa-

afgefc[100ten
j
en zyn esquadre raakte wat in onorde, daar de Ruite

e^

deR°u

dtvan
°P nam

'
cn

'
naar *iern toe ^00Pen^e '

nem ontzette, en d'orde ^
omzet!" de. Te dier tydt quam een Franfche brander op den L. Ad"lira

z0tl
-

Van Nes Nes af, doch viel achter hem om , en liep naar een ander fcb»P»
^,^n-

Een mer- der iet te verrichten. Bankert by de Ruiter geraakt, kreegh^etsVee

keiyk getal gelfchen wat aan 't wyken: en naa dat de Ruiter en Bankertme
^ ^

^hefdfee- esquadres de zelve voorby geloopen waaren, hadt hyze in °n
s af-

pen worden braght, en een merkelyk getal vyandtlyke fcheepen van hun, ^sge-

dau
KC

' gefnecden. Dies was 'er kans , dewyl hy daar van boven windt
^^

Die de Rui raakt, om ze te veroveren. Doch hy vondt niet geraaden he
/

jlC
eii»

ÏÏÏSfS volgen. Want ziende dat Tromp met zyn esquadre niet ver

ofm0o-

bckommc- was hy beducht dat hynoch geen kennis hadt van 't wenden
, ,

j,adt.

Trompt gelvk re dieP in de vyanden was verwardt
,
en ontzet van ?

00
C\W

2v« csqua
0

Hy ordeelde wyflelyk , dat d esquadres van 's Landts vloot niet v
<je

.
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déren moghten gefcheiden blyven , maar by een moeften zyn , en dat 1673.
men aan d'afgefneede vyandtlyke fcheepen, met die te veroveren, 200 i lm>

veel niet zou konnen winnen , als men aan Tromp en zyn esquadre,
indien hy in noodt was, zou verliezen. Hy zeide derhalven , 'tzwaarfi
moet zwaarji weegen: H is beeter vrienden te helpen , dan vyanden te
deeren , en beval terftondt Noordtvvaardt over te wenden , en Tromp
op te zoeken, of t'ontmoeten, 'twelk ten zes uuren tegens den avondt
gefchiedde. Dit werdt met zoodaanig een ordre , beleidt , en ruftigheit

uitgevoert , dat de vyanden daar over verbaaft ftonden : niet gelooven-
de dat iemant ter werelt , behalven de Ruiter , zulk een t'zaamenvoe-
ging van esquadres en krachten in 't gezicht en in weerwil van vyanden
*ou konnen uitwerken. By hem koomende lagh hy met de zynen tuf- DC Ruit«

fchen Prins Robbert en een ander vyandtlyk esquadre in een zwaar ge- Tromp
b

fdic
vecht, en in groot gevaar van een ongelukkige uitkomft: zoo dathy naa groot ge-

de Ruiters komft met verlangen hadt uitgezien : en zyn volk , dat moede- vaarwas«

loos werdt , met de hoope van zyn ontzet getrooft , en moedt inge-

fprooken. Hem ziende naderen , riep hy zeer verheught , Mannen y

daar ü Bejlevaar, (zoo werdt te dier tydt de Ruiter onder 't bootsvolk

genoemt) die komt ons helpen. Ik zal hem ook niet verlaaten zoo lang als

ik adem kan fcheppen. Tromps groote ree en voorfteng werdt eerft af-

gefchooten. Toen ging hy op het fchip de Prins te paardt , dat naa
een wyl vechtens zyn groote maft verloor. Van daar begaf hy zich op
\ fchip Amfterdam , daar zyn vlagh tot het einde van 't gevecht op woey.
Het aankoomen van de Ruiter met zyn en Bankerts esquadres holp Tromp
en de zynen aan aamtoght, de vyanden weeken van hem af , eenige,
die dichrft by hem waaren , in 't loopen de bramzeilen byzettende!
De Nederlandtfche vloot heeft toen met de vyanden Zuidt heenen ge-
leidt, en met geduurigh voordeel gevochten. In al dat vechten zagh
men dat d'Engelfchen, al hadden ze geftaadig het voordeel van de windt,
nooit tot de Nederlanders dorften inbreeken : maar altydt hun beftdee-
den, om van hun af te raaken: de Nederlanders in 't tegendeel hielden
200 dicht by hen als 't moogelyk was : zoo dat ze 's avondts wel een
myl 0f twee dieper t'zee waaren , dan toen 't gevecht begon. Geduu-
rende dees zeeftrydt werdt van veelen met groote dapperheit gevoch-
ten: doch by den eenen meer dan by den ander: door dien d'eene meer
voordeel van windt dao d'andere daar toe heeft gehadt. Ook werdt
deene door zyn aangeboorene kloekhertigheit , ofeenighbezondertoe-
yal

, dieper in den ftrydt ingewikkelt dan d'ander. Kapitein Willem van
Kirilenburgh, voerende 't fchip Deventer, van Amfterdam, en vechten-
de onder 'tfmaldeel van de Ruiter , werdt laat in den achtermiddagh

,

tQen de Ruiter tuflchen het roode en blaauwe esquadre doorboorde , zyn
ma*szeil van boven neder gefchooten. Een groot Franfch fchip , on-

ve

s

c

c

ft

e

t

r

Jff"
"er *t gebiedt van den Kapitein Jean Gabaret, hem in die verlegentheit fchen KaPi-

2ic*de, leide hem aan boordt, en daar werdt naa 'tenteren handt te- £^
K̂ '

gens handt gevochten. Een deel van 'tvolk, wel ten getaale van vier- groot

«adertigh mannen, verliet den Kapitein en 't fchip, en vluchtte met de
cnaloup naar 'tadvysjacht de Kater ,

voorgeevcnde dat hun fchip aan fchip.

t binken was. Dan des niet te min verdeedigde de Kapitein zyn fchip

«jet groote manhaftigheid Den Ridder de Lery, oudtfte Luitenantvan
gabaret

, die eerft 0p 't Neerlandtfch fchip overfprong .
hadt zich al-

reed s meefter van de bak gemaakt , als de Kapitein Kuilenburgh
, ge-

voight van etlyken der zyne, een fterken uitval uit het achterfchip op
XIV. Boek liuï hem
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1673. hem deed. Hy greep hem by 't kruis, hem dat afrukkende ,

en zou hem

7 iu». met kracht ter aarden geworpen hebben , ten waar hem de He« de l'

vaux, een Franfche vrywillige , waar te hulp gekoomen. De Chabotierc,

tweede Luitenant van Gabaret, werdt met drie piftoolfchooten en et y-

ke fabelhouwendoodclyk gequetft. Verfcheide andre Franfchen werden

door Kuilenburghs matroozen verflagen, en vier of vyf op 't halve ce

metzyn eigen handt ter neêrgeleit. Zoo dat de vyanden genoodtzaa

wierden 'tfchip te verlaaten , en hun anker te laaten vallen ,
om z

^
van malkanderen te fchavielen. Anderen verhaalen , dat de V l*c3~®^
raai de Liefde, hem in noodt ziende, met zyn fchip en 'tadvysjacn

Kater t'zyner hulpe quam , en dat de Franlchen , het jacht voor e

brander aanziende, daar op terftondt afweeken. Kuilenburg hadtin

fcherp gevecht over de tfeftig dooden en vyfentfeftigh gequetften.
voo

was zyn fchip zoo befchaadight en reddeloos gefchooten ,
dat net 11

langer t'zee kon blyven. Ook hadden de Franfchen met een vuur
^jej

den brandt in 't fchip gebraght , doch de Nederlanders vonden nii

j
Marinus om >

tult te blufTchen. Zommigen verhaalen , dat ze het Franfch ic\P»

^brandt' dat Kapitein Kuilenburgh zoo lang en ftreng bevocht , daarna hada

eenvyandc- z jen zinken. Marinus Willemszoon , Kommandeur op het ZceuWi

der'e

b

nom- brandtfchip den Arent, heeft het zelve aan een vyandtlyken brander

,

zet 'het die in ftaat en op het punt was om 'tfchip ter Veere , 't welk g
cS°

vïefe!" werdt door Kapitein Kiela , aan boordt te klampen ,
geluRkely^^/

fteedt, zulks dat beide de branders t'zaamen zyn verbrandt, en -
e.

nus 'tloon verdiende dat op 't vernielen der vyandtlyke branderswa$g^

Twej Am- ftc {L Twtc Amfterdamfche brandtfcheepen zyn ter zeiver tydtvru^

bundek
K
teloos verbrandt. Het eene, genoemtdeSalmander, werdtvan deV^

e.

^chtdoos den in brandt gefchooten. Het ander, genoemt het wapen van ^f cC(iv« rao t. ^
.

gevoert door den Kommandeur Jan van Kampen, meende .

v>

groot vyandtlyk fchip aan te fteeken , doch dreef al brandende s°°

^

De Kommandeur Dirk de Munnik fmeethet brandtfchip de Marü> ^
Rotterdam, een Engelfch fchip kloekmoedelyk aan boordt , dattf^

nl>
de te verbranden. Maar d'Engehche Kapitein wift zich daar^^ m
(laan. Het brandtfchip Swol werdt door den Kommandeur A^r

j v
Schryver zelf in brandt gefteeken. Men ley hem eerft te laft \
't buiten noodt hadt gedaan. Maar zedert werdt door den Heer <*e

ter en den Krygsraadt bevonden en verklaart, ^at hy door ftil^
en

all

koomene rampen daar toe genoodtzaakt was geweeft. De fl°eP
jo0

.

Kapitein Vlak is met elf man , met een Franfche brander ,
we

ffi
e

lfa&
Acht of gen. Behalven de branders , ftraks gemeldt , hebben de NedefIa*

.

tien Engel- niet een enkel fchip verlooren. Aan de zyde der Engelfcheli:efl
Kran

.

Pranfche fchen was 't verlies veel grooter. Ontrent acht of tien vanh«
nne ^

branders ders werden verbrandt of in den grondt gefchooten , zonder iet pc

rfgezön-'
richten. Zy verlooren ook verfcheide groote oorlogfcheeP

c
?eloCht

ken. Ruiter zagh een Engelfch fregat met ontrent vyftig ftukken i*1

Derght.

gdfchfte- *Pringen ,
daar niet een menfeh, dat men weet, van wer^ &

in zec
gat mde Men braght drie Franfche matroozen , die van de Nederlanders»

%t
l

Scn.
dryvende , waaren geberght

, daarna aan de Ruiters boordt :

daar
q ^

Twee klaarden , dat ze quaamen uit het Franfch fregat genoemt la *
*jeff

jgh

fchapen.
bemant met tweehonderdt koppen , en gemonteert met

^
esen

,

t i)e
vel

laFnponne ftukken, dat gezonken was, en dat de Ridder de Sourdis daar
flg

^oyan^ge- °P hadt

:

dat ook het fchiP Ic F°udroyant
,

gemonteert met tze

wnken.'
e
*
ftukken, en bemant met tuflehen de vyf- en zeshonderdt man , ,

t g
C„
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't gebiedt van den Kapitein Jean Gaberet, insgelyks gezonken was: dat 1673.

ze noch twee of drie andere fcheepen van hunne vloot hadden zien zin-
(

7^;loch
ken, die zy niet wiften te noemen , noch hadden konnen zien of het andrc

"°

Engelfche of Franfche waaren. Zoo dat ze reekenden dat d'Engelfchen *yandriyke

en Franfchen , met de branders , ontrent veertien fcheepen hadden ver- in

c

aUeson-

looren. Dit werdt ook van andere ooghgetuigen bevcftight. Zeekere tremvccr-

Officieren van kleene vaartuigen, die 't buiten de Nederlandtfche vloot
tlCB*

hadden gehouden , verklaarden daarna dat ze drie vyandtlyke fcheepen

hadden zien zinken of fpringen, dat geen branders waaren. Tweegroo-
te Engelfche fcheepen, deCambridge en deRcfolutie, waaren zoo door-

naagelt en reddeloos gefchooten , dat Prins Robbert die naar Engelandt

moeft opzenden. Het fchip de Rupert, gemonteert met tzeventig ftuk-

ken gefchuts, onder 't bevel van Kapitein Herbert, een kloek zeeman,

hadt zoo lang tegens Tromp gevochten , dat het mafteloos werdt ge-

fchooten, en zoo gehavent, dat het daar gekleeft zoude hebben, indien

'teenige Franfchen, met naame Vallebelle, niet hadden ontzet, en uit

het gevaar geholpen. D'Engelfche Kapitein William Reves braght een

brander te lywaart van Tromp , doch de Kapitein van den brander hadt

geen harts genoeg om Tromp aan boordt te koomen , en Reves raakte

200 in den drang der Nederlandtfche fcheepen , dat hem de Kapiteinen

Story en Wetwang te hulp moeiten koomen eer hy zich kon redden.

De Graaf van Oflèry queet zich, naar 't getuigenis der Engelfchen , dap-

per , en liep groot gevaar van een Nederlandtfchen brander. Ontrent de

Ruiters fchip was 't gevecht eenigen tydt zeer fcherp. Zyn voorfteng werdt

aan {tukken gefchooten : zoo dat hy zyn looze fteng , die op zy lag , moeft

opzetten. Een Engelfche brander quam hem , onder de rook van zyn
aanbrengeren , zoo ^dicht by , dat men 't roer flechts kon overleggen

:

waar door hy misliep. Doch in 'tvoorby zeilen werdt hy uit de Rui-

ters fchip zoo reddeloos gefchooten, dat het volk in de chaloup viel , en

'tbrandtfehip zelfs aanftak. Hier zagh men toen degoedthartigheitvan

zommige Hollandtfche matroozen. Het volk van den Engelfchen bran-

der bleef met de chaloup dicht onder de Ruiters fchip hangen , en kon
ten eerften niet wegh raaken. Waar over iemant fprak van de chaloup,
die men met het gefchut kon bereiken , in den grondt te fchieten. Maar
andere matroozen zeiden daar op , T>at zou moordenaars werk zyn. Gocdthcr-

Z*at die arme menfehen maar vaaren : want zy konnen ons nu geen „fcS"-
Waadt doen- Ook zyn een merkelyk getal van matroozen , die van de gen vau

vyandtlyke branders, inzonderheit van de Franfchen, waaren gevlucht , 3fc

"
c

o1"

ler zeiver tydt geberght. ' Kapitein Pieter Bakker , voerende het fchip matroozen.

Jupiter
, werdt 's namiddaghs van de vloot afgefneeden , en d'Engelfchen

Zonden een brander op hem af. Hy gaf laft dat eenige matroozen in

de boot zouden vallen , om den brander af te weeren. Doch daar be- 'T fchip

?af zich zoo veel volks in de boot, dat pas de helft van 'tfchcepsvolk

binnen boordt bleef- \ welk d'Engelfchen ziende, leiden hem aan boordt, fchenge-

J
ermeefterden 'tfchip, enhielden 'tontrent tweeuuren in, totdat Bak- E°°™

e

c£
cn

f
er

' gewaar werdende dat de vyanden in 't gevecht te kort fchooten
,
ontweldigt,

t fchip weêr overweldidide en by 's Landts vloot braght. Uit dit voor-

val naamen d'Engelfchen ftof om te roemen, dat ze een fchip hadden

^rovert
: daar Prins Robbert ook gewach van maakte in zeekeren

WlTR
dCnGraaf vanArhngton, naa 't gevecht

gefchreeven. Jonker
Engel^de Ruiter, onder zyn vaSers fmaldeel vechtende, werdt zyn fok-

kemaft
> «cc en marszeil afeefchooten , en kreeghin 't patoeren der En-

liiii * gd-
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1673 . aelfchen elf gequetften en een doode. T was aanmerkelyk dat aan de

7 lyde der Nederlanders in deezen zeeflagh doorgaans zoo gelukkig wcru

dèrkudï" gevochten, dat men op 's Landts vloot , niet tegenftaande het nccvife

fche vloot en geduurigh fchieten der vyanden met gefchut en musketten ,

d=? weinig dooden en gequetften hadt. Mcnfchccn in 't wilde «
^hietc*

,

gequetften. en de koegels raakten weinig : tgeen de Ruiter ten deeie mecuu »

oorzaakt te zyn om dat de vyanden zoo veel gepreft en onervaaren
v

op hunne fcheepen hadden : maar boven al erkende hy ,
ontrenta g

De Ruiter luk in 't vechten , Godts byzonderen zeegen, en gaf den ^ma%M n
geeft Godt

d
.

eerc> Mcn hoorde hcm

}

toen hy kennis hadt van 't getal der aouu

en gequetften , en verderen toeftant van 's Landt vloot ,
opentlyk ^

gen : Godt is merkelyk aan onze zyde geweeft : Godt heeft het 1
#

de Hoofden in zulk een dichten hagel van koegels wonderlyk beW\^,
Godt heeft door onze kleene maght wonderen gedaan. Naa dat

£
e

ter zich ,
gelyk verhaalt is , met zyn en Bankers esquadre weer ty^' J

hadt gevoeght, en met de vyanden al ftrydende Zuidtwaarts h^
jc

De nacht hadt geleidt, vocht men tot ontrent tien uuren in den avondt ,

t°e

geëcht!
1" duifternis der nacht , want het was donkre maan , *t gevecht ^

De Neder- Den L. Admiraal Generaal de Ruiter deedt fein met vuuren dat eifc

liootktmt a«ker zou koomen , 't welk in den donker gefchiede : ook ftak men^

ten anker, al de fcheepen vuuren op, om eikanderen te kennen en te myde^ielt

wyl d'Engelfchen en Franfchen , zonder vuuren t'ontfteeken ,
in

-

en

afweeken. De Nederlandtfche vloot ankerde op zeftien of zeve '

dat

vadem waters, ter zeiver plaats daar 't gevecht was begonnen: z°^
men Weftkappel ontrent vier mylen Ooftzuidtooft van zich had • ^
tien uuren inden avondt of voornacht verftondt den Heer de Rulte

, ^
mr

C

aIi

cead " de Viceadmiraal Schram en de Schoutbynacht Vlug ,
beide hunne p

j

schram en loffelyk betrachtende • deerfte onder 't esquadre van den L. Ad t^,
deSchout- Tromp, endander onder 't esquadre van den L. Admiraal t>a ^e

v^ïgdoodt- aan hunne wonden, op 't bedde van eere, waaren geftorven. Me%ee-

gefchooten. OQk dat de Kapiteinen Pieter Bakker en Martcn de Boer waare/j B^pi-
Ook dc ven . doch daarna verftondt men dat ze beide leefden , en da*

de
L>„

Sob^n tein Jakob van Bergen, voerende 't fchip de Prins te paardt,

Bergen, fneuvelt. De Kapiteinen Kornelis de Boer, Henrik Titus van de

v
^'

2yn°
er
en Mattheus Meegang waaren zwaarlyk gequetft ;

inzonderh
eI

,

wonde Boer , die daarna aan zyne wonde overlecdt. Een geberghde Ko
01

0

NaMder' &tm van ecn Franfchen brander verhaalde toen aan den Heefe d

^ oor-

bericht van ter , dat d'Engelfche vloot fterk was geweeft tzeftigh fcheepen
| jo0r

deSd- logn ' en w^hen de vierentwintig en dertigh branders : de Fran
e}cn

uts

,

ftheen
0

dertigh fcheepen van oorlogh , de minfte van vyftig {tukken g
jl0n

-

vioot

f

voor
en tlcn °^ e^ Dranc^ers

:

gezaamentlyk met d'advysjachten
ontrC

is Op'
^cn°na

V

gh.

r

derdtenveertig zeilen fterk : dat Prins Robbert over de ^°0} cn^c

perhooft bevel hadt, de Graaf van Eftrceover 't witte es9uaSlC

'

n door

Heer Spragh over 'tblaauwe: doch dat d'Engelfchen en Fra° *L
r eS

qua-

clkanderen waaren gerangeert , maakende de Franfchen onder
'ie ^ j^eer

dre een fmaldeel op zich zeiven uit : als de Schoutbynacht , qqï^

d'Aflèndan, onder dat van Prins Robbert, en de Marquis GraflJ^

nette, voerende een gefpleete witte vlagge op de kruisfteng,
orn dat

van Spragh. Men houdt dat die verdeeling dus was ge*clV
e
crinfch

e0 '

d'Engelfchen de Franfchen mistrouwden, vreezende dat de ^
indien men hun een esquadre op zich zeiven hadt laaten maa ^

^

ne fcheepen te zeer zouden hebben gefpaart. Nu ging nun dat
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dat ze zich, zelfs naar 't oordeel van d'Engelfchen , ookvandeNederlan- 1^73.

ders, beter hadden gequeetendan in den zeeflagh van 'tvoorleeden jaar. 7&»«

Doch men oordeelde met eenen , dat ze hunne branders met meer ver-

meetelheitenvoorbaarigheitdanbeleidt (eerdat noch de Nederlandtfche

fcheepen met fchietenwaaren afgemat, of in onmaght gebraght) hadden

aangevoert, en vruchteloos gefpilt. Aan hunne zyde fneuvelden de Kapitein Kapiteinen

Dothinas, die lang tegens Tromp hadt gevochten, endeHeeren Vidant^j"n
y
_

e

des Croix , en Rombran. Onder d'Engelfchen lieten de Kapiteinen Fowles , fchen en

Worden en Finch hun leeven, en Kornel Hamilton vverdt zyn been af-
b̂̂ c

h

n

en

gefchooten, en overleedt daarna te Londen aan die wonde. Dit las men
in 't Franfch verhaal , boven gemeldt , en in een brief van Prins Robbert

,

sdaaghs naa den flagh gefchreeven. 'T getal der andre dooden werdt

zeer geheim gehouden. Eenigen melden dat aan de zyde der Engelfchen

Vyf Kapiteinen waaren gebleeven , en aan de zyde der Franfchen veele

vrywillige Edelen. In meeft 4 de tydingen en vernaaien ,
die

,
aangaan-

de den zeeflagh , aan 't Hof van Vrankryk werden gezonden ,
zagh men

groote verfcheidenheit en tegenftrydigheit ontrent verfcheide omftandig-

neden, doch in een punt quaamen ze overeen, daar ze fpraaken tot lof^"«kt.

Van de Nederlandtfche Admiraalen; met naamen van de Ruirer, wiens Admiraa-

kloekmoedigheit en wysheit in 'tbeftieren der zaaken zoo h°°gh werdt Wnjon.

geroemt dat de Graai van Eftrée , Admiraal der Franfche vloot ,
in zee- Ruitcr

> hy

ker fchriftelyk verhaal, aan den Heer Colbert gezonden, rondelyk be- dc^&n

tuighde , dat hy gaarne het doen van zoo groot een daadt , en het toonen ö
Eftre

'

eS gè-

*van zulk een beleïdt als de Ruiter in deezen zeeflagh hadt gedaan en tui^cnisvan

betoont , met zyn leeven zou willen koopen, In zoo hooge waarde wordt
deRuucr -

de heldendeught by de dapperen gehouden , dat ze die ook erkennen en

pryzen in hunne vyanden. De kloekmoedigheit van Tromp werdt ins-

gelyks by de vyanden hoogh geroemt. De gantfche nacht was men in

de Nederlandtfche vloot vlytig doende met fpliflen en knoopen , kar-

doezen te vullen , en alles klaar te maaken tegens een nieuw gevecht

,

dat men met den dagh te gemoet zagh. By de vyanden was men on-

getwyfFelt met diergelyk werk bezich. Toen de zon 's anderendaaghs *

opging zagh men 's Landts vloot , die in den donker ten anker was ge-

koomen , vry dicht by een leggen : niet binnen de banken , gelyk zom-
ttiigen met gedrukte brieven roemden en uitftrooiden : maar buiten de D'Engci-

banken , in de zelve zee daar ze gevochten hadden , die ze in hielden
, ^n

"
0
r

p

C"

en daar hun de vyanden te vergeefs, en tot hunne groote fchaade
, had- overwin-

nen aangetaft: ook zaagen ze daar de wrakken van drie Engelfche of nil,s-

Franfche fcheepen, die 'sdaaghs te vooren gezonken waaren ,
met de

«iaden of ftengen boven water, voor hunne oogen leggen, totbewys-

teekenen van hunnen zeegen. De Nederlanders
,
gelyk gezeit is

,
had-

<kn maar drie of vier branders , en niet een fchip , en d'Engellclien en

Ffanfchen, hunne vyanden , ontrent negen of tien branders ,
entenmin-

ften drie of vier groote fcheepen verboren , en hun toeleg van de Ne-

derlanders binnen te jaagen , of te vernielen, was hun gemilt: zywaa-

*n wel twee mylen dieper in zee geweeken , en evenwel roemden ze

°P overwinning. Doch om de waarheit ontrent dit gefchil, oi itrydig-

t*tu te zien
, heeft men alleen elks ooghmerk in den

perken, cn toverweeeen wie dat het zyne beft bereikte :
dewyl aan

deene zyde geftreeden^erdt om in Hollandt of Zeelandt eenige lan-

*
?g tedoenfen aan^SaLre zyde om 's Landts kuften tegens het vyandt-

lyk geweldt te befchermen. Dien zeiven dagh werden de gequetften

Iiiii 3
naac
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1673. naar Zeelandt gezonden : cn den L. Admiraal de Ruiter feinde den

d/T uet
Krygsraadc cn Kapiteincn aan boordt , om naa hunne fchaade en behoefte

ftcnwT"' te verneemen. Het fchip Zuiderhuis
, gevoert van Kapitein Uiterwyk ,

dat

hndïo^V
bcide Zyn ^enScn hadt verboren , en t'eenemaal reddeloos was

,

en

zcndCn
Pge" 't ĉniP de P""ns te paardt , daar Kapitein van Bergen op was gefneu-

fchaidfdc
Velt

'
dat mafteIoos was en zeer doorfchooten , zeilden naar Zeelandt.

rchccpcn

c
Het fchip Damiaten , daar de Kapitein op werdt doodtgefchooten ,

liep ins-

bmnc'r" 8eIvjks reddeloos naar binnen, en noch een brander, die zyn fokkemaft

oThet
liaa 1 Sevecnt buiten boordt ftampte. De Kapitein Kuilenburg hadt toen

.fchip DC

C
- ^e Ruiter zyn fcherp gevecht en de reddeloosheit van zyn fchip Deven-

ventcr. rer te kennen gegeeven , en kreeg laft , binnen de Wielingen en op

't Vlakke te zeilen , en daar alles op 'tfpoedighfte te Iaaten herftellen.

D'Admiraal gaf hem de Loots van zyn eigen fchip , om hem binnen te

voorStc- brengen - Maar de Ruiters voorzichtigheit ftrekte hem tot ramp. Want

iyk werdt door d'onachtzaamheit of quaade toezicht van dien Lootsman ,
is'tge-

«qftlkkea
melde fchiP Deventer ten zeiven daage naa den middagh voor de Wie-

ftoot. lingen
, tegens het punt van de Zuidtoofteraflèn aangevallen , en in een

i^Ten' °°genblik aan fhikken geftooten. In dit jammerlyk ongeluk zyn van

ichen ver- honderdt zes gezonde , cn vyfentzeftig gequetfte menfehen ,
die daar

daaronder"
noch °P waaren

.
niet dan tuflehen de veertig en vyftig man,

en

Kapitein daar onder beide de Luitenants
, geberght. De Kapitein en de toois ,

die

S1
" zich °P het wrak hadden gehouden, en wel konden zwemmen ,

z
(
n

ook verdronken. Den Heer de Ruiter hadt deernis met dit ongein* >

en beklaaghde 't verlies van zoo veel menfehen , inzonderheit den
doodt

burghsTof.
van KuiIcnhurgh, die zich m 't gevecht zoo manhaftig hadt gequeeten,

en naa 'tuitftaan van zoo veel gevaars derven moeft , toen hy buiten

gevaar fcheen. Men verhaalt van hem, 'twelk in een zeeman iet zeld-

zaams is, dat hy was bezaadight en zeedig in zyn ommegang, en z°°

bnc^enaan
V00r2icIltig aIs kloekmoedig. Den L. Admiraal de Ruiter zonde ten

zyn Hoog- zeiven daage brieven aan zyn Hoogheit den Prinflè van Oranje, B
f

dercn
nan" de Heercn Staaten van Hollandt, of aan den Raadcpenfionaris

en etlyke Kollegien ter Admiraaliteit , verhaalended'uitkomftvan
'

c &
e~

vecht, met betuiging dat d'overwinning aan de zyde van den Staat was

:

en voorts verzoekende
, dat men de vloot met buskruidt fche'P ?

n

andre noodtwendigheden zou voorzien. Ten zal niet noodfeh zyn *c

Dcriaar
V^ hkt in tC T^" '

om dat inhoudt in 'tvoorgaande
verhaal

m, 4,

d

c
genoeghzaam wordt vervat, en geleezen. Ter zeiver tydt ftclde de

Ruj-

gefteuvdde ter ordre om de plaatzen der doode of gequetfte Officieren te vervul-

cngC
c

;üe

C

t

n
-

len
-

Den
,

Schoutbynacht de Haan werdt belaft de plaats van den Vj-

fteKapitei- ceadmiraal Schram waar te neemen: en den Kommandeur van Meeu-
nenworden wen ,

die gelyk gezcit is, geduurende 't gevecht in de vloot was gekoo-

kte, men
,
de plaats van den Schoutbynacht de Haan. Aan Jan Hek ,

oudtfte Kapitein onder 'tKollegic van Weftvrieflandt en 't
Noorderquar-

tier, gaf men, bymaniere van voorraadt, het gebiedt over de fchceP
r n

ftriefvan

de Raaden

en vaartuigen van dat Kollegie. Eerft werdt Dirk Pater, en daarna

dc Jong het gebiedt gegeeven op 't fchip de Provincie van Uitent'
plaats van den gequetften Kommandeur Henrik Titus van Naflau :

I & - — «lijianucui nciuiK 1 kus va» *^mm-
t

r 1 n

u
in de plaats van den gequetften Kapitein Kornelis de Boer, die ticmi

t« Admi- genoemt het wapen van Hollandt hadt gevoert werdt Matthys DtfKS

Ze
a

eS;
n 20on *¥• ecrfte Luitenant op 't zelve fchip, tot Kommandeur geftj£

aan dc r^. De Heeren Raaden ter Admiraaliteit in Zeelandt hadden den vy*a

van Junius aan den Heer de Ruiter gefchreeven: dat, tervvyl ze
niet

on-
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onderlieten dat bedacht kon worden om 's Landts vloot hulp te zen- 1673.
aen, verfcheide Liefhebbers zich hadden aangebooden , om met hunne^„f^
lichte fregatten onder 's Landts vloot te loopen, om daar dienft te doen , nywiHifen.
en voordeel te zoeken op den vyandt: aanbiedende by de vloot te bly-

j

om mc
1

t

h
ven

,
en zich op d'ordre van den L. Admiraal Generaal overal daar men te fregatten

min zou beveelen te laaten gebruiken: voornaamentlyk om te paffen

°P de vyandtlyke brandtfcheepen en vaartuigen, die af te weeren, te vlo™"
vernielen en te veroveren : en dat buiten koften van 't Landt , als vry- voegen, op

Willigen
, alleen op hoop van buit en 'tloongeldt daar toegeftelt. Daar buT/crT*

oy voegende , dat zy deeze aanbieding niet hadden konnen afwyzen , maar lo°n»

hadden aangenoomen , en ieder van hun genoeghzaame borg doen
Itellen van de voorfchreeve voorwaarden te zullen naakoomen. Voorts
Werdt in dien brief gewagh gemaakt , dat tweehonderdt Franfche ge- Voo»flagh

vangens
, die meeft van de Gereformeerde Religie waaren , hunnen Ko- Fr

"

nf ê
ning hadden afgezwooren , en den Staat trou belooft , die men , hunnes gevangenen

°ordeels, en met goedtvinden van zyn Hoogheit den Prins van Oranje

,

^et wien daar over geraadtpleeght was , over de geheele vloote zou len.

konnen verdeelen , in ieder fchip eenige weinige , zoo als 't veilighft en

dienftïghft zou zyn: en dat daar tegens zoo veel volks van de fcheepen

Zouden worden gelicht, om de fcheepen die in Zeelandtgereedtlaagen
te bemannen : met verder verzoek , van de zaak met den L. Admiraal

Bankert t'overleggen , en middelen uit te vinden om het gemelde volk

*n 's Landts dienft te brengen, en de fcheepen, die maatroozen van noo-

den hadden , onder 's Landts vloot te helpen. Dees brief quam den

Heer de Ruiter eerft den achtften Junius , 's daaghs naa den flagh , ter

handen, daar hy den negenden ftraks op antwoordde : *Dathymet ver- De Ruiters

langen te ^emoet zagh dat de Liefhebbers met hunne lichte fregatten*™™™**'
moghten uttkoomen , en goeden dienft doen. Maar wat belanghde hunne
Ea. Moog. voorflagh , om de tweehonderdt Franfche gevangenen , op

hunne vrywillige aanbieding , op 's Landts vloot te verdeelen en te ge- Hy vindt

bruiken : dat hem by aanfchryven van hunne Hoog. Moog. volgens hun- zwaartTen.
ne refolutïe, den vyfden van Junius in den jaare mdclxxii genoomen ,

ongcraaden

Was belaft, zich daar van fonthouden : ten einde, dat daar door de°^^l
gelegentheden moghten voorgekoomen worden , dat den Staat op 's Landts genen op de

vloote, Hzydoor verftandthouding met de vyanden van dien, of'ander-SScn?"
Ztns

, geen ondienft gedaan nocht naadeel toegebraght wierde. ttat hy omver-'

daarenboven ook zelfs, onder verbeetering, van gevoelen was , dat het
r£^c ^°'

kruiken van die Franfche gevangens in der daat naadeelig zou zyn: hyvoo'r-

^nt het geen ze op 's Landts vloot ten koften van den Staat zouden ftdr *

keren, dat zouden ze daarna ten ondienft van denzeiven, enten dienft

Van onzen maghtigen vyandt gebruiken en in 7 werk ftellen. Daar by
Voegende, dat ook de Koüegien ter Admiraaliteit in Hollandt altydts

met
groote bekommering en veel achterdocht zwaarigheit maakten ,

om
€jnige van de vyandtlyke volken op hunne fcheepen in dienft te neemen.

J^halven verzocht hy , dat hunne Ed. Moog. niet geliefden te misdui-

den dat hy hunne voorflagh en begeerte in die zaak niet kon eoedt-

Vlnden , noch nakoomen, ten waare dat hem zulks uitdrukkelyk en

Va* hooger handt wierde bevoolen. Midlerwyl was de tyding van 't zee-

^cht in'tVaderlandtgekoomen, en verwekte veel blydtfchap onder De tyding

?
e fcegeering en ingezetenen. De brief , door den L. Admiraal de Rui-™

f
«*

ter/ien achtften der maandt aan zyn Hoogheit den Prins van OranjeJt
™£

Sefchreeven, werdt den tienden * 's avondts ten tien uuren, ter vergaa- laudt.

de-
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1673. dering der Heeren Staaten Generaal, door den Raadrpenfionaris Fagel

Refoimic geleezen , en daar op terftondt goedtgevonden , dat een affchritc aan

staa^nGe- alle de Koljegien ter Admiraaliteic zou gezonden worden ,
met ernitig

ncraaidaat verzoek en begeerte , dat de zelve zonder tydtverzuim voorraadt van

opgcnoo-
fchcrp en buskruidt) rondthout, reen en andre fchcepsbehoeftcn over

10 iu». nacht en dagh binnen deur naar de Wielingen zouden afzenden ,
ten

dienfte van 's Landts vloote : dat het Kollegie ter Admiraaliteic op de

Maaze tien galjoots zoude inhuuren , om tot het overbrengen van advy-

zen en noodige ordres gebruikt te worden : voorts dat het Kollegie

Admiraaliteit in Vrieflandt in 'tbyzonder zou worden verzocht, nunn

oorlogfcheepen gereedt te maaken , en naar 's Landts vloot af te zen

den ,
op dat die daar door verfterkt moght worden . . . Hunne Hoog-

Moog. fchreeven den zeiven avondt den volgenden brief aan den Heer

de Ruiter, welke hun genoegen over zyn bedryf te kennen gaf-

De Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Edele ,
Geftrenge , vroome , lieve getrouwe *

d

B̂ efvan <jye JJeer Raadtpenfionarü Fagel heeft in onze vergaaderïnge&^

staaten Ge- communiceert copye van uwen brief, gefchreeven in
}
s Landts fi"**,.

neraaiaan zeven 'Provinciën , ten anker leggende op Schoonevelt , den achtjiM
d

o»//i»^» zer in de voormiddagh , geadrejfeert aan zyn Hoogheit den ^ j
fS

dmixiun. Trinjfe van Oranje , houdende advertentie van 'tgeenetuffchen s^
^m

vloote en die van de vyanden van den Staat , op den zevend^ en
,

ar
achtften deezer , is voorgevallen en gepajfeert. Ende hebben ^
op goedtgevonden 1) mits deezen bekent te maaken , dat wy uit ^e

,
-

t,

noemde mijjtve met aangenaamheit vernoomen hebben de goede con

te, kloekmoedigheit , vigilantie
,
wysheit en dapperheit , die gy> u

s

Godts genaadigen zeegen, gebruikt hebt in het beleidt van
teS \

vloote, en het beftryden van den vyandt , met en nevens
d'advaW %

die Godt de Heere almaghtig belieft heeft aan den Staat te"** .

?ien: waar voor zyne goddelyke Majefteit moet gelooft en ge'da*1* ,

f ^e\.

Ende zullen wy m alle gelegentheit betuigen, hoe zeer aaneen^ ï>
ve aan ons ü geweeft , verzoekende , en van uwe manlyke dflfï

er ?
verwachtende ,

dat gy daar in zult blyven continueren, gefyk ^ \,
Godt den Heere almaghtig om een verdre genaadige en gelukkig

m
^

komft zullen bidden , in wiens vaderlyke en getrouwe voor&or&
e

hoede wyV beveelen. Indenüaage , dm 10 Juny J673. 'sffiOffl™
5

trent tien uuren.

C. VAN BEUNINGEN.
Vt'

Ter ordonnantie van de hooghgcmelde Heeren Staaten Generaal-

H. FA gêL '

De brief welke zyn Hoogheit den Prinflè van Oranje ten volgc

daage den L. Admiraal toezondt betuigde geen minder gen
°e
jLnften

,

zyn bedryf ,
achting van zyne waarde , en erkentenis zynef

gelyk uit dit affchrift blykt.

B„cfvan
EdeIe >

Gelhcngc
,
vroome

, lieve bezondere , ,

hSd^ g" Wy hMen met *ee
,

r &r00t v.

ernoegen verftaan uit V E- j^t, etl

PrinfTc van den achtften deezer ,
'tgeene zich tot die tydt toe hadde toegearaaj ,

£
r

SS«
n
gePaffeert was tujfchen de vlooten van den Staat en die 'van » jcftn
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den, ende vinden ons verplicht omme V E. zeer hooghlyk te bedanken 167$:
over de goede couragie en zonderlinge conduitte

, by den zeiven in dee-
zengetoont en gepleeght. Wy wachten als noch de verdre effefien van
de zelve te verneemen, en wilV E. verzeekert weezen dat die fal-
len tyden by ons en den Staat ftaan erkent en geconfidereert te werden
naar behooren. Verders hebben haare Hoog. Moog. en wy goedtgevon-
den naar

y

s Landts vloote te committeeren de Heeren Bosveldt, Ma-
regnaalt en Gemnich , omme nevens V E. te concerteren en foverjlaan
tgeene vorders met gemelde vloote ten dienfte van den Lande zoude
konnen ond^rnoomen werden. U E. gelieve de zelve geloove te geeven
in alle

3
tgeene zy luiden den zeiven uit onzen naame zullen koomen voor

te houden. Wy zullen ons daar toe verlaaten , en Godt almaghtig bid-

den
, zynen zeegen te willen continueren over de wapenen van den

Staat
, onder V E. commando , ende den zeiven houden in zyne heilige

t?otecJie. In 'sGravenhage , den njuny 1673.

UE. goetwillige vriendt,

G. H. PRINCE cTO RANGE.

OndertufTchen liet den L. Admiraal met alle moogelyke vlyt zonder

ophouden aan 's Landts vloot arbeiden , om alles weêr te hcrftellen

dat gebrooken of ontreddert was. Hy zocht 's daaghs naa den flagh

de vloot , die ,
gelyk verhaalt is , by nacht was geankert , en malkande-

ren vry naa gezet lagen , wat beter in ordre te leggen : maar daar ftak

Zulk een ftorm op uit den Weftzuidtweften , dat het onmoogelyk was
onder zeil te gaan. Men kon dan d'ankers niet lichten : de Ruiters ging
door , en hy liet het plechtanker vallen. Veele fcheepen lagen voor
twee ankers , en etlyke kabels braaken. Men zagh toen de vyandtlyke
vlooten ontrent twee mylen en een half Weftnoordtweft van 's Landts
vloot op anker leggen , en telde van verre tnegentig zeilen. De L. Ad-
miraal Tromp fchreef daarna aan de Heeren Staaten, dat den Heer de
Ruiter met hem van gevoelen was om de vyanden weêr onder iïoogen
te zien : doch dat het de harde windt belette. Het onweder duurde
den gantfehen nacht. Den volgenden dagh nam de windt wat af, en de
Ruiter zette een nieuwe (leng op, verzagh zyn rondthout, ftaandc en
*°opende want , en verftelde zyn zeilen. Aan d'andre fcheepen werdt
'fiet gelyke naarftigheit gearbeit. Op den zeiven dagh zonde den Heer
de Kuiter de Kommandeurs Willem van Ewyk en Abraham Taalman,

Jtoet het fregat Edam , en 'tjacht de Kater , onder 't bevel van Ewyk , naar

s Vyandts vlooten , om die te bezichtigen, en naau te letten op haare

flikte, en in wat orde of onorde dar ze laagen , met ftengen op of niet

,

of zz noch befchaadigde fcheepen by zich hadden , en wat ze verder

*°uden konnen ontdekken : bezorgende dat ze niet wierden bezet en

Va« 's Landts vloot afgefneeden. Zy quaamen 'savondts weêr te rugh

,

^
n Zeiden dat de vyanden niet fterker waaren dan honderdten acht zei-

*en
: daaronder drieëndartig zoo kitzen alshuyen, de reft fcheepen van

°°rlogh en branders, en dat de meefte fcheepen met de ftengen door ten

a*ker laagen. Hier uit kon men afneemen dat de vyandtlyke vloot

£
Ver de dertig zeilen was vermindert , en dat men een merkelyk getal

£
efchaadighde fcheepen naar Engelandt moeft hebben opgezonden. Met

5* opgaande ty lichte 's Landts vloot het anker ,
zeilde wat om de

^Ul'dt, en de fcheepen quaamen op zeventien vadem in goede ordre

leA anker. Dien zeiven avondt quam Kapitein Lonk, met het fregat

XIV. Boek. Kkkkk Delft,

Men is in

's Landts
vloot vljtig

beczigh om
alles te her-

ftellcn cn
klaar te

maaken.
8 Iun.

Onweer
uit den

Weftzuidt-

weften.

9 Tm;.

Ewyk en
Taalman
wi rden op
kor.dt-

fchap naar

's vyandrs

vloot ge-

zonden.

Hun rcr-

flagh.

's Landts

vloot zeilt

wat om de

Zuidt ,cn

leidt zich in

beter ordre-
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1*73. Delft, uitZeelandt , by de vloot , met tyding, dat het fchip Deventer op

Worde de RafTen was verzeilt en verongelukt. Voorts werdt 's Landts vloot

ïbhcc

Ct

in

kC
den tweeden dagh daar aan noch met etlyke fchcepen veriterkt

,

eerlt

YcrftS. met het fchip van den Viceadmiraal Sweers ,
d'Olyfant , van Amlterdam

,

1

1

Iua
' en met het fregat Goes , uit Zeelandt , onder 't bevel van den Kapitein

Willem Hendrikszoon : daarna op den avondt met het fchip de V oor-

zichtigheit, onder Kapitein Jan van Braakel , koomende mt Go
?
re?'

gemonteert met vierentachtigh (lukken, en bemant met driehonderd -

zevenendertig man, daar, doorordre van de Ruiter, noch tachtign m

uit het fchip van Jakob Swart werden bygevoeght : zoo dat hy toe

vierhonderdtzeventien man voerde: doch hem ontbraaken noch driee
-

tfeflig koppen, om zyn mönfterrol vol te hebben. T fchip d'Olywm

hadt al zyn volk, en was bemant met vierhonderdttachtig koppen, ie

-

jonker wyi de twce vyandtlyke vlooten , de Nederlandtfche en d'Engelfche ,

w

rE op de Zceuwfche kuft tegens malkanderen lagen , en alles tot een
twee-

zeilt naar den ftrycit werdt vervaardight , begaf zich Jonker Engel de Ruiter

yilltlm eenigh vaartuig naar d'Engelfche vloot , om die te bezichtigen. V
dictebe- quam een fregat op hem af, maar toen hy 'tinwachte, ftakhet ny>

t/S!"' hy keerde daarna behouden te rugh.
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VYFTIENDE BOEK.

|

en vyfden dagh naa den zeeflagh ontrent de Zeeuw-

I fche kufl was 's Landts vloot wcét in ftaat gebraght

om tegens de vyanden te konncn aangaan. Den L. Ad-

miraal de Ruiter beriep toen den Scheepskrygsraadt

aan zyn boordt, en ftelde hun voor, 'Dat de vloot nu

i ten naaftenby was herfielt, en in ftaat gebraght 0/#denKryg»-

^ weer tekonnen vechten , en voor eerft geen meer ver-

fterking hadt te verwachten : dat men kenlyk voordeel op de vyanden

hadtgehadt, en klaarlyk gebleeken was dat hunne eerfte woede vry was

vermindert. 'Dat hy uit die reeden van gevoelen zou zyn , dat men

dat voordeel behoorde te vervolgen , en de vyanden , die daar noch in

hun gezicht laagen , hoe eer hoe beter zelfs aan tegrypen , eer ze wier-

den verfterkt : in gevalle hy niet oordeelde eenigermaaten gebonden en

bepaalt te zyn aan 'tgeen met de Heeren Secretariffen Lodeftein en de

Wïldt , als Gecommitteerden van zyn Hoogheit , en de Heeren hunne

Hoog. Moog. Gedeputeerden tot de zaaken van de zee
,
op den dertigh-

Jfen May leftleden , aan zyn boordt was beflooten, met bybrenging van

polityque aanmerkingen , op die zaak paffende. Daar op werdt een aan-

tekening, by manier van befluit, wegens den Krygsraadt daar van ge-

houden
,
nagezien : en , naa verder overleg van redenen en zaaken , met

eenparigh goedtvinden verftaan , 'Dat men , buiten de voorzeide bepaa-
d

Befl ° ic
-

ling en inbinding , de vyanden van ftonden aan behoorde aan te doen : maar noomfn^
nu, ten opzichte van de zelve, zou vertoeven tot 's anderendaaghs

^avondts: dat men ondertuffchen alles zoude vaardigh engereedt maa-

ken : en indien als dan geen Heeren Gedeputeerden , of nadre ordres van

den Staat en zyne Hoogheit, op de verwittiging door den Heer de Rui-

**r daar aangedaan, inquaamen, dat men, onder des Aüerhooghftens ^me^
maadiqen zeegen, daags daar aan volgende, den 14 van Juntus, de™™^™^

panden met alle kracht zou trachten aan te grypen, en waar 't mooge- bevechten.

&k uit zee te ftaan. Volgens de gemelde bepaaling fchecn men de

vyanden te moeten verwachten, en niet te moogen zoeken, ten waar

^t hv moeht trachten te landen. Ten zeiven daage werdt by den
JanDik

%gsraadt verftaan, dat Kapitein Jan Dik , niet tegenftaande hyeenwerdun

Van dejonghfte Kapiteinen uit het Noorderquartier was ,
by maniere

v*n voorraadt, de vlagee als Schoutbynacht in plaats van Vlug, in denschoucby-

>r
gaanden Qagh gefneuvelt , zoude opzetten , en in tesquadre van^gc

de« L. Admiraal Bankert dat ampt bekleeden, terwyl ny daar toe uit Naader

d*t Quartierdebequaamfte werdt geoordeelt. Ookwerdttoen s Landts ^«J,
vl<X)t op nieuw in drie esquadres verdeelt ,

op de volgende wyze. vlootc .

Kkkkk % Es-
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Ejquadrc

ran de Rui-

ter.

Ejquadrc
van Ban-

kert.

Esquadre van den L. Admiraal de Ruiter.

R. L. Admiraalde Ruiter. — De zevenTrovincien.

R.L.Admiraalvan Nes. —
R. Viceadmiraal de Liefde. —
R. Schoutbynacht van Nes. —
A. Kommandeur van Meeuwen. —
A. Kapiteinen Engel de Ruiter. —
A. Jan van Gelder.

D'Eendraght.

DeVryheit.

De Maagt van Dordrecbt.

De Spiegel.

Waasdorp.
Steenbergen.

De Voorzichtigheit.

Gelderlandt.

De Stadt Vitrecht.

Zeelandt.

De Befchermer.

Effen.

Alkmaar.
Kaleb.

Dordrecht.
'2'Wapen van Medenblik.

Fregatten.

Vitrecht.

Edam.
Harderwyk.
Schiedam.

Branders.

K.Jan'DanielszoonvandenRyn. —< De Louize.

R. Jan van Braakel.

R. Kornelis de Liefde.

A. Jan Bont. —
R. Simon van Tanhuis.

A . T)avid Swerius. -

A. Thilips de Munnik.

N. Jan Krook. —
N. Klaas Wynbergen.

R. Frans van Nydek.

N.HendrikViJfcher.

R. Jan Snel. —
A . Willem vanEwyL
R. Moifes Wichmans.

R. Kornelis van der Hoeven.

R. Abraham van Kooperen.
K.T)irk de Munnik.

K.LensHarmanszoon. —

.

R. Willem de Rave. —
R. Gerrit Halfkaagh .

—
K.Wybrant Barentszoon. -

—

-

A.Jakob Schenk. — —

R. Wynant van Meurs. —
R. Ifaak Tenniszoon van Anten. —
Z. Arnout Leunijfen. —
Z. Tieter de Moor. —
V.Jochem Janszoon. —

•

De Blakmoor.

De Maria.
De Ji/per Kerk.
IfEenhoorn.
'T buisje S*. Tiéter.

De Sayer.

VeMelkfchuit.

Advysjachten.

Rotterdam.

DeHoope.

Dejonge Maria.
DeTonyn.

De Liefde.

Esquadre van*den

Z.L. Admiraal Bankert. —
TL.Viceadmiraal Evertszoon.

N.Jan*Dik, als Schoutbynacht.

N.Leendert Kuiper. _
N.Jan Hek. - —
N. Jan Muis. .

— —
NjakobRoos. —
N. Marten de Boer. —
N. Tieter Kerjfeboom. —
A . Jan Gyzels van Lier. —
A. Gillis Schey. — —

L. Admiraal Bankert.

Walcheren.
— Zierikzee.

— D y

Eenhoorn.

'TWapenvanEnkhuiW-

Weftvrieflandt.

Juflina van Naffau.

'TNoorderquartier.

Gelderlandt.

'TWapen vanNafan*
De Leeuwen.
Tydtverdryf. * J8*



L. ADMIRAAL
A. Barent Hals.
2. "Dirk Jobszoon Kiela. —
Z. Kareivan der Tutten. —
A. Tieter van Middellandt. —
R .Elandt du Bots. —
N. Klaas Valehen. — _

Z.SimonLonke. — ~_

2. IVillem Hendrikszoon. —
V. Tieterszoon Vinkelbos. —
A. Roemer'Vlak. —. —

,

2. Lieven Zacharias. —
£

. Fredrik Konvent. —
2. Reinier Dirkszoon. —
N. Hendrik Munt. —
KTieter Bokkes. —
A. Tieter Hendriksz. Top. —
2. Antony Janszoon Schalje. —
Z. iSVwö//Arentszoon. —

Z. "DaniëlSchuye. —
Z. Davidvan Geersdaale. —
X.TeunüToft. —

Matthys Laurenszoon. —
Z. y^tf^ Hamers. —
Z. Tobias Adriaanszoon. —

DE RUITER.
De Gideon.

Ter Veere.

Domburgh.
De Komeetftar.
DeRidderfchap.
DeTrins.

Fregatten.

Delft.

Der Goes.

DeWindthondt.
De Brak.

Branders.

Samfon.

Sf
. Katrina.

De Dadelboom,

De witte Mol.

Chriftina Leonora.

TKafteelvan Loon.

Stvillie.

Samuelenjakob.

Advysjachten.

De Lafmande.
Der Goes„

DeTarel.

De Swaluw.
De JVaterhondt.

Deïlazewindt.

Esquadre van den L. Admiraal Tromp.

^L.AdmiraalTromp. — Degoude Leeuw.

813

i673 .

A. ViceadmiraalSweers. —
A. Schoutbynacht deHaan. —

•

N. Kornelü Bakker. —

-

A. Volkert Swart. —
K. Barent Rees. — —
H . Thilipsvan Almonde. —
^AdrtaanToort. * —
A. Kornelü van der Zaan. —
^KornelisTyloos. — -

Jan de Jong. — —
A

- Tieter Klaaszoon Dekker.

ÏÏanielElfevier. —
Tieterde Sitter. —
Matthys Dirkszoon Tyl. —

"•Tieter Bakker. —
^-Jakob Barkhout. —

^ • Jan van Abkoude. —
^Hendrik Span. —

• tians Hartwyk. —
^-JanNoirot. —
^•JanBogaart.

DVlyfant.
HoUandia.

De Tacificatie.

Kalantsoogh.

IVaJfenaar. '

Delft.

Schielandt.

Amfterdam.

'TGeloof.

De Trovincie van Uitrecht.

De waakende Kraan.
Zeelandia.

dAgatha.

'TWapen van Hollandt.

Jupiter.

DAkerboom.
Fregatten.

Oudtkafpel.

Middelburgh.

De Haas.

Topkensburgh.

Esquadre

yan Tromp.

Kkkkk 3 Bran-
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Branders.

K.milemmUemszoon' - "De^Draak.

K. Kornelis JeImerszoon Kok. — De Salm.
K.'Pietervan Grootvelt. — <De Leydtftar.

A. Kornelis Boermans. ~ "De vergulde "Poft.

K.JanBoomgaart. — JakobenAnna.

A.'DirkKlaaszoonHarney. — DeVreede.

N. Herman Ttirkszoon Boer. — De Vis.

A.Jakob Vroom. — <De Salvador.

Advysjachten.

&. Klaas Tortugaal. — De Triton.

h.J.an Kramer. «— — Egmont.

2 . Korneliszoon Toot. — 2> Bruinvis.

R. Abraham Taalman. — 2> A^tféT.

Jooft Willemszoon. — 'T Huis van Naffaü.

In dees lyft ftonden nu, gelyk in de lyft van den drieëntwintig 1 ^
May, geen fcheepen die men noch verwachtte , maar zulke " ie

.

m
eeI1

.

Geraien daadt 0ndcr de vlagh waaren : en beftondt 's Landts vloote nu ült
.

Sdt?" ënvyftig fcheepen van oorlogh, dertien oorlogsfregatten ,

vierentwin^

vlootc. brandtfeheepen , en zeftien advysjachten. De drie Amfterdamfchf

pen , in den lellen flagh befchaadight , de Prins te paarde ,
het ^

huis, en 't fregat Damiaten, laagen noch in Zeelandt , om herl
^

worden; en 't vierde, Deventer, was, gelyk gemeldt is, in '^^ge-
verongelukt. Doch 's anderendaaghs quaamen noch twee brandt ^
pen uit Zeelandt, 'teen genoemt het wapen van Medenblik ,

bydev^

Den Heer de Ruiter, verdaan hebbende dat de Gedeputeerden van^
ne Hoog. Moog. over 'tbedryf van 's Landts vloot te VlilTingen

ren aangekoomen, met voorneemen van zich naar de vloot te ^
ven , maar dat ze door harde windt werden opgehouden ,

zon
fl ^

Dc Ruiters den dertienden 'tafichrift van 't befluit by den Krygsraadt gefl0?
t jn

Sl'JcGc raakende het aantallen en bevechten der vyanden : metverz^A' 0
'

je
Sp t«r- gevalle zy daar op eenige inzichten ten tegendeele hadden, %1 dat

hunne"
ze ^ ve mct duitertté fpocdt zouden toezenden. Daar byvoege°^e

* en
H og. hy daarop tor s anderendaaghs , den veertienden , tot negen of tien ü

te

Vfiffingco
voor de mi^ aDn zou vertoeven

,
en hun antwoordt met ver'an

^ van
aangekoo- gemoet zien , om daar op te gerufter te moogen zynin 't

uitvoer ^
meD'

7an
zyn en des Krygsraadts voorneemen. Doch *de gemelde Hcer

'

a-

DcGde- weeten, Bosveldt, van der Meyden , Mauregnault, en Gemnicn^egh

lcoom
den mcn '

V00r 'C ont ângcn van zyn ' brief, den veertienden 's morgen ^eJl

aa^dkRui- aan zyn boordt, hem behandigendezyn Hoogheits brief, 0Pf
en

naarne
r«s boordt, der maandt gefchreeven

, boven gemeldt : voorts hem uit den
oordeflM

v
ö

* der Heeren Staaten Generaal en zyn Hoogheit met heufche w

bedankende voor den dienft, den Lande in 'tlefte gevecht g
edaa

w j,y
de

na werdt het befluit van de vyanden aan te taften op n'eV
fc r

ygs-

voorzeide Heeren , in 'tbyzyn van verfcheide Leden van d
^ ^

raadt, (dewyl die alle , door de friflche koelte uit de Ooftely*c ^
het mede gaande ty, niet konden aan boordt koomen) overvV°

a
„denbe-

eenpaarighlyk verftaan, dat men daar zoubyblyven, en de vy
lVan

Menbiyft vechten. Hieropdeedt den L. Admiraal de Ruiter ftraks, in tD
^je0 \oS

ncem^van de Heeren Gedeputeerden ,
fein om onder zeil, en op dc ^a

yn
volk

<fc vyanden te gaan. Den Heer de Ruiter maakte , naa 'tmorgengebedt
, ^yer-

ften!

Cta
* bekent, dat men beflooten hadt de vyanden te gaan beftooken,
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maande een ieder met korte woorden tot kloekmoedigheit : daar ze alle 1673.

met een vroolyk gelaat op beloofden, dat ze hunnen plicht zouden be-
)$J îKt

trachten. Ontrent ten tien uuren voeren de Heeren Gedeputeerden vaLa™"
naar hun jacht. De windt woey toen met een ftyve koelte uit den *^™a

Noordtooften , en 't was ontrent elf uuren of half twaalf op den mid- p°jcar

n

dagh toen 'sLandts vloot, onder zeil geraakt, haar koers, volgens de DeNeder-

Kuicers fein , om den Noordtweften op de vyanden aan (lelde. De ybofgaac
vyanden, Engelfchen en Franfchen, 'sLandts vloot ziende afkoomen, onderzeil

maakten ook zeil, en fcheenen in 'teerft de Nederlanders te willen in- ^ndenaf,
Wachten: maar toen ze hun begoflen te genaaken maakten ze meer die haar

jkü, en liepen Noordjtweft over ruim fchoots af. Dus met volle zei-
"
0
a^c

"-

fen naar hunne kuft houdende , konden hen de Nederlanders niet voor ken.

vier en vyf uuren naa den middagh inhaalen en aantreffen. Ten vier Eeginvan

UlJren nam 't gevecht zyn begin tufïchen wederzydts avantguardes of 1 slecht.

voortoghten
,
d'esquadres van Tromp , en dat van de blaauwe vlag on-

<kr Sprag. Toen hieldt de Ruiter met zyn esquadre het op 'thooftes-

^uadre der roode vlagge , die van Prins Robbert werdt gevoert , aan , en

raakte ten half vyven met hem, die zich nu op 'tfchip de Royale Sou-

verain bevondt , in een harden flrydt , en kort daarna de L. Admiraal

kankert , voerende d'achtertoght ,
tegens 't esquadre der witte vlagh , on-

der den Grave d'Eftrée. De Ruiter was van meening in 't roode esqua-

dre van Prins Robbert in te breeken , maar de vyanden hielden 't ge-

duurig draagende , en liepen voor de windt af , zoo dat men hen niet

recht tot {landt kon brengen. Men kon , dewyl de windt wat ftyfwas

,

in 's Landts vloot d'onderfte laagh van 't gefchut quaalyk gebruiken

,

'twelk den L. Admiraal de Ruiter, den L. Admiraal van Nes, enandrc

Bevelhebberen ,
bewoogh hun loefwaartfte gefchut te loefwaart uit te

haaien , om de fcheepen wat te rechten , waar toe zy hun zeil opgyd-

den , en hun ooghmerk bereikten. Dus vocht men , nevens den anderen

feilende
,
langen tydt met groote heftigheit ,

vervolgende d'Engelfchen

en Franfchen hunnen koers , en zich dienende van 't voordeel des windts

,

°m d'Engelfche kuft te naaderen. Tromp en Spragh bleeven elkande-

niet fchuldig , en vochten hier met gelyke kloekmoedigheit. De
Viceadmiraal Sweers , 't gebiedt hebbende over een fmaldeel van Tromps Sweers,

esquadre , kon met zyn fchip den Olyfant veel harder zeilen dan Tromp^^c"

toet den Gouden Leeuw. Dies konden hem de meefte fcheepen Van van zyn

*yn fmaldeel niet volgen , en toen hy , voor uit zeilende , met Spragh J^&5££
en den Viceadmiraal der blaauwe vlag in 't gevecht raakte , hadt hy nie- de , ver-

toant by zich dan de drie fregatten van de Kapiteinen de Jong, Hardt-

wyk, en Noirot. Waar op d'andre Kapiteinen van zyn fmaldeel , Adriaan vecht.

Poort
, Pieter Dekker , en Pieter Bakker , achter aan koomende ,

in plaats

van Sweers, volgens hun plicht, te volgen, zich by den Heer Tromp

dei

1 geno<

**en, en by de windt ofte loeven, om zich wat te herftellen. Dat af-

Ŵ en uit noodt werdt toen van zommigen van verre aangezien als

°,
f
*»y zich niet queet naar behooren : 'tgeen daarna ftof gat om hem

tonrecht te befchuldieen. Den L. Admiraal de Ruiter raakte eenigen De Ruiters

Wt met Prins Robbert en andre fcheepen van 't roode esquadre in dengjf™
lM , doch 'ten duurde niet lang, en die hem eerft op zyde laagenbert.

berden hem de fpiegels haaft toe, en fchooten van achteren, In 't be-

gin

1
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1673. gin fcheen 'tdat men 't fchip aan fpaanderen zou fchieten, eti etly e

Hiun. van zyn volk werden getrofTen : maar daarna wcrdt hy door een z -

doding geluk, of goddelyke bewaaring, als met ccnfchildt bedekt, en

hadt weinig dooden of gequetften : jaa van eenigen werdt aangemer* ,

dat verfcheide fcheepen , die zoo naa by de vyanden ,
noch in r ge g

van 't gevecht niet waaren , dan hy , nochtans veel meer fc iaade "

den , en meer dooden hadden. Etlyke fcheepen van zyn fm
J

ld

f'
U°

den hem trouwlyk by. Braakel, Ewyk, en zyn fticfzoon

^

on
, p

J

an_

van Gelder, hielden zich voor hem, en zyn zoon JonkerEnge '

Toen
huizen , en de Schoutbynacht van Nes dicht achter zyn fcmp-

Braakel, ook zich trcfFelyk quytende , zoo reddeloos werdt gelen ^
dathy wat achter uit moeft wyken , om iet te herftellen ,

ftondt J

Jan van Gelder , met het fchip Steenbergen , als een {teenrots in

o^t

plaats , tot dat hy , klaar geraakt , weer op zyn oude poft quam. Hy z°

daarna een brander aan Prins Robberts boordt te brengen ,

maa ^
toeleg mislukte. Jonker Engel , nevens andre fcheepen ,

eeni&
eI
Yten .

regens den ouden Souverain entwee groote Franfche fcheepen vee

*

edt veel fchaade: beide zyn Hengen , de groote reeenmarsze

, en veel wandts werden {tukken gefchootcn : evenwel ^ïC^ n̂ ]

dat vremdt was , niet meer dan vier dooden , en acht of tiengeque
*

De L. Admiraal van Nes lagh eenigen tydt op de zyde vaneen Eng^
fchip , dat hy de fokkeree aan {tukken fchoot. Voorts hieldt ny ^
eenige der zynen lang fchutgevecht met de Viceadmiraalen va

roode en van de witte vlaggen , en noch zeventien of achtien & *

Bcdryfranfchen en Franfchen , die by een waaren. Het csquadre van Ban »

gcmhct
te

' dat, gelyk gezeit is, d'achtertoght hadt, raakte met het csquad»^

csquadre witte vlagge , onder Eftrée , minder in 't gevecht , om dat men 't
,

me

Tl

C

ige.

tC
voerende, minder kon achterhaalen , of daar laater by quam. N***

1

deedt Bankert de vyanden zoo veel afbreuks als hy kon. N ldl JcXl

hadt Prins Robbert van zyn Admiraalfchip den Royalen Charles m<>

overgaan op den ouden Souverain, en hy begoft, al vechten^'

eti

ajs

kende, met zyn vloot d'Engelfche kuft meer en meer te geflaaKen '

fchcSc!
d'avondt en donker beide de partyen overviel. 'T was op die tydt n

gevecht, we en by gevolg donkre maan, en de Nederlanders hielden van
f

vyanden niet af, tot lang naa zonnen ondergangk ; tot dat men

de duifternis niet meer rooy of doel kon fchieten, en de fterren
a

poos hadden gefcheenen. Toen heeft de Ruiter, tendeeleom ^f*
fla

^uft

ten deele om zich niet te verre van de Zeeuwfche naar d'Engelfj^^
w^ndt om'

te De£eeven '
met vuuren fein gedaan om te wenden ,

en ze» ^ ^
dcnZuS™ 's Landts vloot met klein zeil om den Zuidtooften :

verwachten
ge-

ooftcn. je twee Koningklyke zeemaghten dien zeiven koers zouden hen
mor.

houden tot den dagh , en dan 't gevecht hebben hervat.
anfchefl

Verneemt gens vroeg kon men in 's Landts vloot noch Engelfchen noch
jereVie'

daaghsgcen zien '• en men vernam daarna , dat ze, de zee verlaatende ,

naa
[jagh,

vyanden, re vanLonden waaren gekeert. Dus cindighde de tweede zee
^e^eC

-

vc'iïte" deezen zoomer gevochten , tot merkelyke eere cn nut van d<
: n

15 /««.' landtfehen Staat. De Nederlanders verlooren in deezen fa&ti'

byde
0

Ne
e

-

el
fcheepen: en hoewel ze maar een vyandtlyk fchip hadden zienv^

deriande

C

rs den, zonder te weeten of 'teen brander of oorlogfchip was, e
waa-

bcvochten.
alleen fprak van tvvee Engelfche of Franfche fcheepen die geZ?

n

£eVOchte
ren , hunne overwinning beftondt in grooter zaaken ,

die
t^ee

voordeel aan de gantfche werelt ten toon {telden, Zy hadden ^
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Koningklykevlooten, ongelyk fterkerdan de hunne, die zeven daagen 1673,
geleeden op hun afquam , nu zelf op de Zeeuwfche kuft aangetaft , en
als die 't gevecht zochten te myden, vervolght, achterhaalt, en zoo
veel afbreuks gedaan dat ze de zee hadden geruimt. Men hadt dan
de vyanden wel niet veel fcheepen benoomen of t'onbruik gemaakt

,

maar
, dat veel meer is , hen uit der zee geflaagen. Daarentegen blee-

ven de Nederlanders in zee , ^zonder binnen te loopen , en zy begaven
zich weer op hunne oude poft , op Schoonevelt , om van daar op de
Vyandtlyke beweegingen te letten , en den Staat tegens hunne aanflaa-

gen te bewaaken. Doch op dat niemant zou dénken dat my de zucht
toyns vaderlandts in 't opzetten van deez' overwinning te ver vervoert

,

2al ik hier byvoegen 'tgeen een Engelfch Schryver in 't Leven van den
Heer de Ruiter , te Londen uitgegeeven , op 't einde van dit zeegevecht

aantekent. Ten leften , zeit hy , moeften d Engelfchen bekennen , dat ze
k
A

.

i"?mcr-

foer
, tot hunne groote verwondering , van de Hollanders eerft geleerdt

t^nfs

'

Yia
hadden dat het Hoüandtfch buskruidt krachtiger was , en hun gefchut <*n En-

langer dan het hunne. . . Trins Robbert keerde met verlies van veele fchryver,

tnenjchen
, en met veele ontredderde fcheepen naar den Teems : en de aangaande

Ruiter
, hebbende , mits het voordeelvan den windt, en met van ver te*'™^!^

vechten, weinig fchaade geleeden , verkoos de Zeeuwfche kuft wéér tot zeenagh.

&yn oude poft. In dit bedryfgaf de Ruiter blykelyke proeven , dat hy
,

™
n

c

^ r^.
Qls het tydt was , den vyandt zoo wel kon opzoeken als vermyden, en ter.

dat hy zyn plaats nooit verliet dan om 3
1 voorhooft te toonen. Eenigen

meenden dat de Ruiter in 't gevecht fcin zóu gedaan hebben van in den uldoT^
Vyandt in tej>reeken : maar toen 'tdaar toe tydt fcheente worden, was printedfor

de tydt te zeer verloopen , en de donker op handen. 'S morgens zeilde

's Landts vloot, geen vyanden vindende, Zuidtooft aan. Daarna zagh l67 ?-

men noch cenige fcheepen van achteren opkoomen: te weeten, den Vi-^'
88 ' 89 '

ceadmiraal Sweers , en eenige anderen , die 's avondts te vooren niet had-

den gewendt , noch het fein , daar toe gedaan , gezien. Tegens den 'SLand«

avondt ontrent ten vyf uuren quam 's Landts vloot weêr op Schoone- ^eêr op""
velt ten anker , zoo dat Weftkappel ontrent drie en een half mylOoft- Schoonevelt

tenzuiden van haar lagh. Men was zederthet gevecht weer over nacht
tenauker '

en dagh bezich geweeft , om al wat {lukken was gefchooten , zoo veel
^en kon , te herftellen , en al wat ontreddert was te redden : inzonder-
^eit ontrent het rondthoudt , daar veele fcheepen aan waaren befcha-

dight. De Ruiter verwittighde toen zyn Hoogheit , den Raadtpenfio- De Ruiters

naris Fagel , en de Gedeputeerden van hunne Hoog. Moog. die noch te
[^

r

£
v™

^liflmgen laagen, met brieven, d'uitkomft van 't gevecht, en 't verdry- Hoogheit

Ven der vyanden van 's Landts kullen : verzoekende dat men , behalven e

^a

n
d^n-

>l Vereifchte buskruidt en fcherp, vooral ook noodig rondthout naar de zoek"/""

vloot zou zenden : ook kardoespapier , naaynaalden en gaaren ,
zon-

^ 't welk men zich van 't buskruidt niet naar behooren zou konnen

dienen: voorts eenige kippen lont. 'Twelk hier aangeroert zy ,
om

aa*i te wyzen tot wat geringe zaaken zich ook de zorge van een voor-

lig Admiraal moeft uitftrekken : dewyl het gebrek van een kleen
Degcquet.

7ng ook zomtydts groot hinder kan veroorzaaken. Hy zondt daarna ftcnwor-

«e meefte gequetften naar de Maaze en Rotterdam ,
(dewyl de gafthui- *»^

n
o
en in Zeelandt noch vervult waaren met de wonden van den eerlten gezonden.

*lagh) om van daar ook, voor een gedeelte, in andre Hollandtfche ftee-

?
cn verdeelt te worden: met ernftig verzoek, dat de Magiltraaten aan vcr20ck,

werken van barmhertigheit geliefden te oeffenen, en hun geneezing^ aa».

XV. Boet LUll met
gaan

'
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tftV* met eoedt gemak en gerak te bevorderen: omhunindeeze gelegentlieic

miee werdt aangeteekent , dat in de gantfche vloot niemant der rio

officieren noch Rapiteinen, geduurende 't gevecht, gefneuvelt^ R

quetft waaien : behalven den Viceadmiraalde Liefde ,
die met ee

nV™^
boven 'tiechtet oogh een weinig was bezeert. Van 't getal der

en gequetften heb ik geen kennis konnenbekoomen, dan alleen van

fterdamfche fchccpcn. Tromp hadt 31 dooden, maar veel groo

|

van gequetften : Sweers 1 1 dooden en 1 5 gequetften : de Haan 1 ^
en 10 gequetften: Tyloos 18 dooden en 15 gequetften: Kornens

Zaan 11 dooden en 19 gequetften : Volkert Swart 9 dooden en 13

ften: Jonker Engel de Ruiter 4 dooden en 8 gequetften: Schey?
^

en? gequetften: de Sitter 1 3 dooden : Elfevier7 doodenen 8gequ *
;

van Gelder 1 1 dooden en 1 gequetfte : Berkhout 7 dooden en 3 g^ü ^
Vlak 12, dooden: deMunnik 7 dooden en 7 gequetften : van Lier

den en 5
gequetften. Mceft al d'anderen hadden minder fchaadege

Op de Rotterdamfche en Noordthollandtfche fcheepen, hoewe 1
ze^

niet minder gequeeten hadden , waaren nochtans doorgaans minder

Jft denen gequetften Daarentegen werdtmen met briev«v>n^nd^ 1

^n. zekert, datd Engelfchen cnFranfchen, die, felgehavent, °P
öe ^ ric

.

van Londen waaren gekoomen, inbeidedeleftezeeflaagen ontren
^

duizendt dooden en gequetften, volgens hun eige bekentenis, P ^
bekoomen : en dat d'Engelfchen van fpyt raasden, om dat men

^ ^

der zee hadt gedreeven. Dat 'er groote twift was tuflèhen d'Enge ^
en de Franfchen : dat elk den anderen de fchult gaf. Men ichree

Ooftende, dat de Franfchen te Duinkerken geen boodenvtmde

fche Nederlanden lieten inkoomen: en dat daar, op verbeurte va

ven, was verbooden, op eenige maniere van de zeegevechten te V ^
PriniRob- ^en p rins Kobbert fchrcef w eer aan den Graaf van Arlington, ^
b«ttfcbr7- .

grQot yoordet j hadc gevochten> ook riepen en roernde
ft

Franfchen in hunne brieven van overwinning. Dan zeeker J>|
jm

Brief van Heer fchrcef 's daaghs naa 't gevecht uit d'Engelfche VJoor. forfaS

gdfehHecr. 14 van Junius *s morgens ten 6 uuren hieldt men in Vfihif aar
Makc.de Robbert Krygsraadt , en btfloot , met den Noordtooften ^in^.

men
erfdcnïic- Ettgelandt te wenden : vermits de lyftoght ten einde was, en *a

, ^
flagh van veelgequetften binnens boordt hadt , en veele foldaaten , .

*eB
' derlyk of de Franfche fcheepen , die zeer vuil waren ,

ziek ^,^0
Hier of werden ten 10 uuren d*ankers gelicht : doch een uur ^
zagh men de Hollandtjche vloot aankoomen. Men hieldt tj^^fadt

Krygsraadt, en bt'floot ,
denvyandt aan te taften, maar eerft

, ^htt
te winnen. Doch dat mislukte. Ten 5 uuren raakte men in /<?

/;##-

en men moeft toen met waarheit bekennen dat de Hollanders vU ^
ne banken dorften vechten, en ons, hoewel veel onfterker dan ^7 ^.g^
aanvechtenden oorlogh aan doen. Men vocht zoo laat als men

^faen:

Of den 1 5 hieldt men weer Krygsraadt. Trins Robbert *V0U
^ ^an

t-

maar vondt niemant van zyn gevoelen. Zy zeiden dat
jj6yben

fche vloot in gevaar zou
ftellen , en zulks niet kon doen. ^r

'

te Ka-

veel dooden en gequetften , daar onder veele van aanzien ,
e

n

fiteinen. Veele fcheepen zyn reddeloos. Twee Franfche jcocr ^
noch van ons , die men vreeft dat verkoren zyn. Onder d J^ens

dooden werden genoemt de Kapiteinen White en Sadlington je

den Landtkapitein Henshaw, en den Luitenant Fitsgerald. fCClv
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rechte gelegenheit van hun verlies werdt verfuft. Onder de Nederlan- 1673.
ders viel te deezer tydt iet te zeggen ten lafte van zommige Kapitei-
nen

,
die men meende dat zich in 't gevecht niet naar bchooren had- Dff

den gequecten. Doch hunne naamen worden niet gemeldt : ook zyn Ncdcrian-

zommigen t'onrecht beticht. In zeeker gedenkfchrift
, by iemant die kiccnhe"-

ecn ooghgetuige van 't gevecht was geweeft , werdt , als iet aanmerkelyks ,
tjgheitbc-

verhaak, dat zommige Kapiteinen , die in voorgaande zecftrydengroote^mmige,
proeven van manhaftigheit hadden gegeeven , nu kleenhartig fcheenen, c^ietevoo-

,

of waaren: en dat andere, die in voortyden zich te zeer achterlyk hiel- £
n

«
ch

den, in deezen flagh met ongelooflèlyke dapperheit vochten , en , hoe- droegen
,

Wel ze van de kleenfte fcheepen voerden, geen roer draayden voor de
£J

aarc

h

nnu

grootfte van de vyanden. Ook leerde d'ondervinding in verfcheide ge- en anderen^

kgentheden, dat fomtydts een man geen halfman is, en fomtydts voor
*Wee

, jaa voor tien kan verftrekken. Daar geen andre reeden van kan achterlyk

Worden gegeeven, dan dat Godt fomwylen den menfehen hun hert be-

neemt, alshy, om zyne ondoorgrondelykeoordeelen uit te voeren , de zich nu

Helden vertzaaght maakt : of honderdtdoor vyf, en duizendtdoor hon- ^"j
13

^;
derdt laat vervolgen : op dat de menfehen op zich zeiven , noch men- op de men-

fchelyke maght niet te zeer zouden betrouwen , maar den Almaghtigen ^fj^
°rn zyne byftandt aanroepen. De zelve ooghgetuige verhaalt ook , dat digheit.

:

in dis lefte gevecht zeeker Admiraal onder d'Engelichen , die zich in alle

Voorvallen t'allen tyden met ongemeenc kloekhartigheit hadt gequeeten

,

zich nu zoo achterlyk hieldt , en zoo dikwils afweek , dat den Heer de

Kuiter en andre Hoofden van 's Landts vloot niet konden gelooven dat

hy rTcheep was , of meenden dat hem eenigh ongeluk hadt getroffen.

Doch de llof van dit verhaal brenght my in gedachten 't geen ik weleer
aangaande den Heer de Ruiter zelf heb hooren vertellen , en , als uit zyn
eigen mondt voortgekoomen , hier {laat aan te roeren. Zullende op Aanmer-

zeekeren tydt, die niet gemeldt wordt , zich in een der grootfte zee- w!?
TOor'

il ontrent

flaagen met 's Landts vloot tegens de vyanden inlaaten, bevondt hyzich^^rdc

voor 't aangaan van den flagh , buiten gewoonte , kleenmoedig , met veel >t aangaan

c

bekommeringen beftreeden , en t'eenemaal onbequaam om naar gewoon- van "ckcr

te de vereifchte ordres te geeven, 't gevecht naarbehooren tebeleiden
,

zeesevccht'

en ruftigh op de vyanden los te gaan. In deeze verlegentheit was hy
tèn einde van alle raadt , niet weetende werwaarts zich te keeren of te
Wenden. Hy verwarde in veel gedachten , en zoekende vergeefs raadt
en hulpe by zich zeiven , viel hem eindelyk in , dat hy 'thoogermoeft

*°eken. Hy begaf zich derhalven in zyn kajuit in eenzaamheit , viel

^odt met een kort maar vierig gebedt te voet , biddende dat hy hem te

^ier uure niet zou verhaten , maar byftaan met zyn geeft , met den

geeft derwysheit en kloekhertigheit , ten goede des Vaderlandts. Op dit

°idden ftreek alle zwaarigheit van zyn hert , zyn gewoonlyke blygee-

^igheit en ruftigheit quam weer boven. Hy gaf ordre met bedaarden

gernoede, 't gevecht werdt met dapperheit begonnen, gelukkigh uitge-

v°ert
, cn hy zeide daarna , dat hy naa 't bidden als een ander man was

Jteftaan, cn zoo wel in 't betrachten van zyn plicht, als in den uit-

lagh van de zaak gevoelt hadt dat Godt hem byftondt. Twee daagen uim.

£
aa den zeeflagh, om weer tot het verhaal der zaaken te keeren, ont-

ï?
ng den Heer de Ruiter den volgenden brief, door zyn Hoogheit denolgenden I

an 'tgev<

: zyn eigen handt in 't geheel gefchreeven.
l
xin

$ van Oranje, ten daage van 't gevecht, daar hy geen kennis van
Kon hebben, met 2

Lllll z
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1673'* MynHeer,

Briefvan cq e^ mijjive van den n deezer ü my huiden wel geworden,
waar

hdcde°n°
g '

op ik goedtgevonden heb aan V Ed. in aller diligentie afte zenden den

Prinflevan Heer Secretaris de Wilde , omV Ed. finformeren van myne Jentmen-

S Rmter" ten wegens het ageeren van 's Landts vloot. V Ed gelieve den vow>

voor 'taan- n0emden Heer Secretaris volkoomen eeloof te oeeven, en verzeeken
§aan van . . , ,

o
.

v o
enfiagh zyn dat ik ben ,

fer?.

hrCC
" Uw Ed. zeer geaffeftioneerde vriendt,

Hagcdennlu». Q PRlNCE dO^^NGE.

Voorts werdt ter vergadering der Heeren Staaten van- Hollandt
,

op

de tyding van den uitdigh des tweeden gevechts , zeer geyvertom

1

Refoiutic vloot op nieuw te voorzien en te verfterken : en den zeftienden

t^Z Junius goedrgevonden en verdaan, ter Generaaliteit de
\

Hollandt, den, ten einde de Kollegien ter Admiraaliteit ernftelyk mogM b

omfeldi fchreeven worden, dat de zelve over nacht en dagh, zonder het aw

vloot op' minfte tydtverzuim , binnen door naar de Wielingen ,
envervog

doen
W
voor-

naar 's Landts vloot zouden zenden zoo veel kruidt en fcherp ,

ron

afl
.

zicnVtTrc" hout, kabels , en andre fcheepsbehoeften, als zy eenigzins by den ^
w^ctft«-

deren konden krygen : en bezorgen dat de befchaadighde fcheepen
»^

ken"
"~

ingevallen waaren , met d'uiterfte vlyt herftelt en wel bemant ,
ietl

fpoedighften by de vloot moghten koomen. Dat de bemeldeKoU

alomme in alle (leden den trommel zouden doen roeren ,
en zoo

•

vaarentvolk aanneemen als zy konden bekoomen , en tot verlte

van 's Landts vloot , manning der ontmande fcheepen , en vervu^
der dooden en gequetften eenighzins noodig zou zyn : en dat z

jg

tydt tot rydt het zelve volk naar de Wielingen , en van daar n*jmi-
vloot zouden afzenden. Dat men daarenboven de Kollegien ter A

^

raaliteir in Zeelandt en in Vrieflandt byzonderlyk zoude aanKwy
'

t

dat ze wilden inzien van wat groot gewicht het was dat 's La/*^

verfterkt , en in goeden ftaat gehouden moght worden: en datzei

dien over nacht en dagh by alle weegen en middelen zouden beZ°r

.|fl .

dat hunne fcheepen naar 's Landts vloot moghten worden verzon
*

Dat de Gecommitteerde Raaden van Hollandt en Zeelandt,

ders de Bewinthebberen van d'Ooftindifche Compagnie ter karnere
teer

-

Middelburgh , verzocht moghten worden, te weeten, de Gecomniit^^

fiïmf'ei
^C ^aa<^en in mindering van de confenten

\ ,
tot de zaaken der zee

deT.
ege

' gen, en de Bewinthebberen by leening, zoo veel kruidt ,
ĉnerP '

te vvil-

hout en fcheepsbehoeften , naar de Wielingen en 's Landts vloot

len afzenden , als uit de Magazynen eenighzins kon getnift N^o0g.

Eenigc Ten zeiven daage quaamen de Heeren Gedeputeerden van h^nn .^^

SeTvan Moog. , de Heeren Bosvelt, van der Meyde, Mauregnault , ^
e^ je

hunne en de Secretaris de Wildt , met het Staaten jacht uit Zeelandt, t^its

Soo
8

koo-
Ruiters boordt. Den Heer de Wildt behandighde hem zyn H I

me°n£ndc" brief van den veertienden , boven gemeldt , en hieldt zich voort J
^ ^

boord" dre Heeren, om gezaamentlyk over 'tbedryf van 's Landts
vlo

TuL raadtflaagen. Den L. Admiraal Generaal de Ruiter liet op hU
^e geki-

fte de ganrfche Krygsraadt aan zyn boordt vergaderen ,
daar & ^

de Heeren verfcheenen. De Heer Bosvelt , het woordt voere ^nk-
groette den L. Admiraal de Ruiter over de bevochte zeegen ,

en te
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te den Heer de Ruiter cn den gantfchen Krygsraadt voor het goedt be- i<?73#
leidt, de kloekmoedigheit en de vlyt, op den zevenden en veertienden Zybcd'an-

der loopende maandt in 't gevecht tegens de vyanden gebruikt en aan- j£ r

d

£
gewendt: met ernftige aanmaaning , datze op gelyke wyze in hunnen Roerende
plicht, ten befte van 's Landts dienft , zouden volharden. De Krygsraadt fJoK*
beftondt te deezer tydt uit de L. Admiraalen , de Ruiter, Bankcrc, van dTeuftmde

Nes
,
en Tromp ; de Yiceadmiraalen , de Liefde , Swecrs , en Evertszoon

; Slf'cn
de Schoutenbynacht

, Jan van Nes , de Haan , en den Kommandeur van gedaanf
°

Meeuwen, voerende de vlagh als Schoutbynacht. Van deeze vereifchte Hunyoor-
de Heer Bosveldt, uit den naame van hunne Hoog. Moog., dat elk zyn ftcl '

gevoelen zoude zeggen van 'tgeen voor eerft met's Landts vloot be-
hoorde gedaan te worden. Naa eenige beraadtflaaging werdt eenpaarig Antwoort

verftaan , en den Heeren aangezeit , dat de vloot voor eerft en voor al *

"

c

*ock

door alle bedenkelyke middelen diende te worden verfterkt : dat het Krygsraadt.

rondthoudt , de zeilen , het (taande en loopende wandt aan de fcheepen
nioeft worden herftelt , en de zelve met behoefte en fcheeps krygstuig

ttaar behooren voorzien , inzonderheit met volk. De Heeren Gedepu-
teerden naamen aan en beloofden, dat ze dit verzoek aan den Staat en
zyn Hoogheit den Prinfte van Oranje zouden aandienen, en daar 't be-

hoorde de handt daar aan houden , ten einde dat al 't verzochte met
de meefte fpoedigheit zoude worden verzorght, en de vloot in ftaat ge-

braght om 'tvaderlandt te konnen dienen. Toen werdt andermaal in Beraadt-

omvraagh gebraght , wat de Krygsraadt oordeelde dat met 's Landts
flaaBin5

Vloot , dus verfterkt , en in poftuur gebraght , zou behooren ondernoo-
men te worden. Hier op verftonden de meefte Leden van den Krygs- van 'sLands

raadt , met den L. Admiraal de Ruiter
, dat men zich met 's Landts

V

Hctgcvoc-
vloote ontrent Schoonevelt op het voordeeüghft behoorde te plaatzen Ienvandc

en de kuften deezer Landen tegens alle vyandtlyke invallen en ondernee- meefteLe-
6

mingen te dekken. Maar d anderen waaren met den L. Admiraal Tromp dcnvandcn

van gevoelen , dat men de vyanden alomme , daar men de zelve zou
K
Hcfgevocl

konnen aantreffen , behoorde aan te grypen en het hooft te bieden. De lco van

Heeren Gedeputeerden zeiden daar op , dat ze deeze gevoelens aan de13c
0

Heeren Staaten en zyn Hoogheit zouden bekent maaken , om daar ver- Lcdcn -

der op te beraadtflaagen. Geduurende het byeen zyn van deezen Krygs-
raadt viel iet voor, dat den Heeren Gedeputeerden niet liefwas te hoo-
fen. De L. Admiraal Tromp befchuldigde den Viceadmiraal Sweers Tromp be-
*n zyn aangezicht ,

en zey hem aan dat hy in 'tjongfte gevecht met de ^ïvSi
vyanden plichtverzuim hadt begaan : geevende daar van deeze reeden , n5raai

cca "

dat hy
t
ViceadmiraalSweers , met zynfmaldeeIvoor zeilende , de vyan-

den niet naar behooren en in het hooft hadt aangegreepen , noch recht zaim.
m~

draagende gehouden , maar te loefwaart opwas blyven leggen, zulks dat
dQ Kapiteinen , die onder hem gerangeert waaren , hem hadden ver-
laaten, en tot byftandt van hem, Tromp, in Vgevecht waaren afgekoo-

men
, die dat ook zouden konnen getuigen. De Viceadmiraal Sweers ant- Sweers

Wo°rdde daar op , dat hy voor was gezeilt , en harder kon zeilen met y™^>
JJ* groot zeil in de ghy, dan den L. Admiraal Tromp met al zyn zei-

len daar by
, maar dat zyn fcheepen hem niet konden volgen ,

en over-
*u/h dat hy, toen hy met den Engelfchen Admiraal en Viceadmiraal

j

r blaauwe vlagge in 'tgevecht geraakte , niemant. by zich hadt ge-

adK als Hfchip van Kapitein de Jong, en de fregatten van de Kom-

^deurs Noirot en Hartwyk : dat de Kapiteinen "Poort , "Dekker en
Kornelis Bakker, achter hem koomende, zich by den Heer Tromp had-

Lllll 3 den



Sxi HET LEVEN VAN DEN
1673 . den gevoeght, daar zy luiden by hem Viceadmiraalhadden behoorenge-

weeft te zyn : voorts dat uit de gefteltenis en rampen ,
mitsgaders de

dooden en gequetften op zynJchip bekoomeu, zou konnen blyken, dat by

in 't begin naa genoegh aan de vyanden was geweeft. Maar dat byZicJ

genoodtzaakt vondt daar wat van af te deinzen, door dien zyn groot

e

marjje raa aan ftukken was gefchooten , en buiten dat: %yn fib'P my 1

herftellen, zonder dat hy op dat van de Jongh ,
3
1 welk ook zyn deel

hadt gekreegen
, ofte op een van de fregatten, die te kleen waaren om

daar van de vlagge te laaten waaijen , hadt konnen overgaan ,
bewee-

rcnde derhalven , dat hy zoo wel als iemant hadt gedaan ,
en &cb *

v«fch5
h *®n $licht ten vo^m gequeeten. Over dat bcfchuldigen cn verantvvoor-

tuflihcn den reezen tuiTchen de Heercn Tromp en Svvecrs harde en hevige vvoor-

Trompen Jeil) tot vechtens toe. Doch de Heeren Gedeputeerden {lelden zi"1

Swecrs.
tuffcncn beiden: vermaanende en gebiedende beide de partyen, ~at?e

zich van alle verdere hevigheden tegens eikanderen zouden ontbouae .

Ter zelvcr tydt werden de Heeren Kornelis Evertszoon, ViceadmiraKornclis

fiTan Ne"' van Zeelandt , Jan van Nes, Schoutbynacht van de Maas, enKapitcl"

en jan Dik,
jan 5

ais Schoutbynacht van 't Noorderquartier , met byvoeging
va

commftf" den Advocaat Fiskaal van Wouw , gelaft , om de gefteltenis en gelegen

"

teert cm he jt van 'tfchip van den Viceadmiraal Sweers te bezichtigen en ton

Swecls te" zoeken , en van hun wedervaaren aan den Krygsraadt verflagh te doe •

bezichti- Over die bcfchuldigen viel daarna veel te doen. De Heer Tronip iie

g
Verkiaa- veertien vcrklaaringen in den Krygsraadt ingelevert , om zyn P

U

üjt
ringen ging waar te maaken: welke verklaaringen byna alle van eenen j

lin0

swecrs.
waaren , en te kennen gaven , T>at ze den Heer Sweers te loef^aa

op hadden zien leggen , zonder de reeden te weeten. Hier tegens v

Vcrkiaa- de Viceadmiraal Sweers de reeden , van dat men hem te loe v̂va
?
ft

aa^

ï«fn
n

t-

0t
hadt zien leggen, aan, eerft met een lyft van rampen en fchaade

fchuidiging zyn fchip geleeden, beftaande in veele fchooten aan 'thol, rondtn *

wn sweers.
fl-aancfe en loopende wandt, en zeilen , met een andre lyft van dooo^

en gequetften. D'eerfte lyft was geteekent van den Viceadmir#"
n

Getuigenis nelis Evertszoon , den Schoutbynacht Jan van Nes , en den .

£

ïis E^eTts

C
" Jan Dik ' '

als Kommifï
"

ari ên
» d°or ^en Krygsraadt gezonden

,
ij

.

2oon!jan fchip hadden bezichtight. De tweede lyft was geteekent door de Cm-

ïa'nSTot
rm%yns van ,tfchi

P'
B°vendien hadt de Heer Sweers noch een

ioordcei ring van zyn Officieren : getuigende , dat , indien 't noch te doenp
m '

lïeSi"'
ZJ ^ryf m ^at voorval niet zouden weeten te verbeteren- |£

van sweéfs gemelde Kommitfariflèn , Kornelis Evertszoon , Jan van Nes , en^Y)
o0)

wordt door verhaalden, dat ze het /chip van Sweers , den Olyfant, zeen

"

e .j-en
tehienmt" hadden bevonden, en dat zy ingelyks op geloeft zouden hebben >

0
Tromps 7 hun fchip waare geweeft , en hunne maften zoo ftukken

w^re °\

Sw be-°
Pfihooten. Daarna werdt by den Krygsraadt beflooten , dat den I-

*

2ichtigh t) cn miraal Tromp het fchip vanSweer3 door drie Kapiteinen uit zyn
ôntlcn

S&gdec zou doen bezichtigen
, om t'onderzoeken of 'tin zee zou J»^

riaar binnen herftclt worden of niet
, en zoo niet, dat men 'tdan zou k^f.L van

3&£££ den - De Heer TromP zondt ten dien einde de Kapiteinen Pp^P
&^

den , om Almonde ,
Volkert Swart

, Cn Henrik Span , met hunne l 1"
,

wórdt
1' den

»
naar 'tfcIliP dcn 01yfant- Dees' alles bezichtigende ,

oordec ^
Twdk dat het fchip noodtzaaklyk binnen gaats moeft worden gebragn

i

, ^
Ruhersor

de fokkemaft van al '* want kaal te maaken ,
en dan met wang^

drewoX verzien , en alles weder te redden. Op dit verflagh beval den L m

geftdt
etk

raal de Ruiter » dat het gemelde fchiP de ruime zee binnen de g^



ren. Ten zeiven einde werdt ook het fchip genoemt Tydtverdryf, 'twelk
gevoert werdt door den Kapitein Gillis Schey , opgezonden. Den Heer
de Ruiter fchreef te dier tydt aan de Heeren Staaten Generaal , dat de
getuigeniflèn der geenen die 't fchip den Olyfant bezichtight' hadden
niet tot naadeel van den Viceadmiraal Sweers laagen. Ook gaf hy aan
anderen te kennen , dat de befchuldigingen , tegens hem ingebraght

, maar
oude wrokken fcheenen te zyn, ofdaaruit t'ontftaan. Doch tot nader
opening der zaake konnen de volgende flukken dienen : te weeten , de
verklaaring en 't getuigenis der Bevelhebberen en anderen , die op' het
fchip in 't gevecht tegenwoordig waaren: voorts dondervinding van de
Gecommitteerden van den Krygsraadt, die 't fchip hadden bezien en on-
derzocht, met d'aanwyzing van de fchooten, die 't fchip alomme, cn
ook in 't rondthout , touwerk , en zeilen , hadden bcfchaadight ; en ein-

delyk de lyft der dooden , en der zwaare en mindre gequetften.

ATTESTATIE.
Verklaaren wy ondergefchreeven , alle varende in de qualtteit als on-

der deeze gefpecificeert met 's Landts fchip de witte Olyphant , gecom-

mandeerd door den Heer Viceadmiraal IJaak Sweers , hoe waar ende

Waarachtig ü , dat wy op den \\deezes , naar voorgaande refolutieom

tnet 's Landts vloot de twee Kontnghlyke vyavdts vlooten te attaque-

ren , endewaar 't doenelyk uit der zee te flaan : zyn dienvolgende ontrent

den middagh van Schoonevelt onder zeil gegaan , cn wy, hebbende met
ons fmaldeelinge de avantguarde van den Reef L. Admiraal Tromp

,

zynde de vyanden ongevaar twee mylen waters aan ly van ons , 't welk
Zy ziende lichten insgelyks haare ankers

, en fielden haaren koers
Noordtnoordtweft aan by de windt , met alle macht van zeilen, en wy
zeilende met ons [chooverzetlin den bant

, ofte op flootgarens , vermits
zeer vaardigh in 't zeilen waaren

, echter en heeft ons fmaldeelïngh ,

cxemt \ den Kapitein Jan de Jongh , die met alle zyn zeilen voor uitï Vi'£<»<>9*

in zyn rangh was, en neffens ons de Kapiteinen Hans Hartwyk, ende
mcn'

Jan Noirot , zynde twee kleine fregat/es, ende ons principale 'fecon-
dens\, als de Kapiteinen Kornelu Bakker , Tieter Klaaszoon T>ek-

1

w, ende AdriaanToort , en konden door haare onbezeiltheit niet vol-*en-

gen, om in haare rang te koomen
, en den Heer Admiraal Tromp

, met
aÜe macht van zeil ons volgende met zyn esquadre tot ontrent naa
Pffing halfvyfuuren, brajle den Admiraal van de blaauwevlagh zyn
groot marszeil aan den windt , en korts daar aan zyn voormarszeilop
fiengh

, om zoo zyn Viceadmiraal onder zyn ly te doen pajfeeren ; waar
cf wy toen draagende hielden ,

zoodaanigh dat twee van devoorftefchee-

?jn van den vyandt op onze loejboegh zaagen , die flraks weer afhiel-

en
> waar meede den Kapitein de Jongh in gevecht was , en wy te-

gens de voorfchreeve Admiraal en Viceadmiraal , ende de andere voor-

$e fcheepen in een hevigh gevecht zynde , wierdt ons groot marszeil

van de ree gefchooten , en al ons loopendt touwerk daar aan

«Renderende, ende de marjfe ree aanfukken , rukten doen ons fihoo-
Ver%eil by , daar mede wy in V korte zoo gehavent wierden, dat alles

r
j*deloos en gedevalifeert was , zoo dat geduurigh % a 3 ftreeken van
üe

~*indt laagen kanonnerende, kreegen doen 5 a 6 fchooten onder wa-
er

> en voorts alles zoo ontramponeert dat 'tfchip met meer m ons ge-

en hadden, gelyk zulks breeder blyktby denevensgaande acie van
de

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

146A37



8*4 HET LEVEN VAN DEN
IÉ73. de vïfitatie van de Heeren van den Krygsraadt ,

daar toe &ecmmit
~

teert , des genoodtzaakt waaren zoo veel doenlyk by de windt of

fteeken, om inmiddels alles zoo veel moogelykte refareeren ,
zynde doen

ongevaar acht uuren , en zyn toen de achtergebleven fcheefen van on

fmaldeeling by den Heer L. Admiraal Tromf gekoomen ,
en in ly van

ons in gevecht met den vyandt , tot dat de nacht haar fcheide ,
wy geen

andere gedachten hebbende ofte zouden "s anderendaaghs Hgevecht M -

vat hebben, zoo dat weer kardoezen vulden, en de pikken die uit

roofaarden gefchooten waaren herfielden , wenden doen, en [meten top

fAanluh- %y } en krenghden ; maar tegens 't lumieren | van den dagh qu

ten
'

't advysjacht van Klaas Tortugaal , die niet beeter en wifi ofte onz^

fcheefen waaren in ly van ons , zoo dat de Viceadmiraal Sweers aaa

in overgingh , met intentie om den Heer Tromf te ffreeken ,
en of

ander fchif te gaan, en toen
ytwat meerder ofklaarde wierden ivy g

'

waar dat het de vyandelyke vlooten waaren , deeden een fchoot ,

ofgenoemden Viceadmiraal weer aan boordt quam , en wierden toen w
vloot in 't Zuidtoojl van ons gewaar , daar wy toen met de noch *

ter zynde fcheefen en galjoots , die ook van *t wenden niet en wijten ,

toe Jtaaken. Verklaaren vordcrs , dat de meejic fchaade ,
ons aatig

daan , is gefchiet van den Admiraal en Viceadmiraal van de blaaw

vlagh , als blykt by de fchooten in ons fchif , en de koegels van *ese^
dertigh en achtenveertighfonders , noch in 'tfchif berujtende : &61

1

,

\Getuigen. aefofanten { verfielt ftaan dat van wandevoir \ berucht w°r . ,

*

XeriJmm. alz0° ons weetens , als het te hervatten fiondt , met geen bedenk^X
middelen het zoude konnen verbeteren. Eindigende hiermede on^e

klaring , die wy bereidt zyn ten allen tyden , ende ter plaat&n
'4 vi t eift , met Jolemneele eeden te bevefiigen. Ten oirkonde der w ,^

heit hebben wy dit alle met onze handttekeninge ofte merken bevejtig^

Aclum in *s Landtsjchip den Olifhant , geankert of Schoonevelt
'

' .

zen 10 Juny 1673. Was get eekent , Kapitein Ueutenants ,
™~

cfa
Knyf, J.Baak. Ueutenants, Abraham PVilmerdonks , Adria^^
rel , O^VoUenho-ve. Schipper ,

Ripper t Krynszoon. Stuurluid J

bert Janszoon , C. B00Jaart , T>irk Arentszoon , Klaas Hendrwfr.,'

Jan Cletcher Volontaire. Lootzen, JanGabrielszoon, JdnHen «n
zoon , ende Adriaan Krynen Bootsman. Onder ftondt ] m kennffi

J
*tevefttge. myn ondergefchreeven , die 't zelve ook affirmere

*
, was g

etee

Steven Melon.

Naa collatie met het principaal bevonden t'accorderen

,

En was geteekent ,

STEVEN MELON, ScWer '

Vifitatie ende ondervinding aan 't fchip den OHphant* ^^ezcn
ondergefchreeven , daar toe Gecommitteerde ,

gedaan

|8 Juny 1673.

Eerftclyk. Bovenfte Dek- ponder

4. Swaare fchooten op de boven Hut. 1. Swaare fchoot door drie k$)en

j. dito achter aan de Spiegel , de Lantaren Hut aan Bakboort. voOf

yfereftanderfiuk^en^ en af. 1. dito onder't SonnendeK? cn

i. ditoin de boven Hut. 't Sonnende^

4. Schooten op 't Sonnendel^ van drie pondt 1 . dito aan deVdreep.

ofte minder cahbre. *• dito dicht daar aan.
Pokksfi^

9

t, Swaare fchoot neffens de Befaammaft. 1. dito aan''t Kruishout van ae *w^t9

't Kruishout af.
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& dito naafl de Fok^e bras. hangers, 'trak^, en groote raaketting aan 1

I. dito dicht daar aan. fluk^en.

S. duo voor de Fok^emafl aan de voorfle X. Schoot inde Grooteraa.
ftfik^en. 3, dttoindegrontflengh.

I. tffcVo achter de Fokjemafl aan Stuurboort 1. dito in degroote Murfferaa.
die boven overgekoomen is. 4. dito tn de Fok^emafl , in de top drie , en

1
• dito door den Overloop en een Ropaart als om laagh een 6ponder door en door de raa-
vooren. kettingh , en borgh aanfluiten.

4« dito op den hals als vooren. l . dtto tn de Voorjtengh.

\* dito achter de Groote mafi. 2. dito in de Voormarfferaa.

3 • dito door 't Sonnendel^ 1 . dito in de Boeghfpriet voor de woelingh.

Tweede Dek. 1. dito in de Bltnderaa.

h Swaare fchootenmde Galdery aan'Bakj 1. ditoinde'Blindemars.

boort. Beide deflengen, boven op 'tDekJeggende ,

* • dito onder de Voort , ende door
y
t Ropaart d'eenen onbequaamgefchooten , d'andere een

van eenfiuk in de Kajuyt. fwaarefchoot , doch kan bequaam gemaakt

\ dito door de Koffen , en weder door aan worden.

Stunrboort. Touwcrk.
I • dito voor de Kajuyt. 3 . Schooten in 't Groot flagh midden door af.

1 • dito achter de mafi. 2 . Grootefieuge ivintreeps aanfiuk^en.

3 • dito nevens de Groote mafi. 1. Groote marjfe draayreep.

2 • dito voor de Groote maft. 1 . Groote marffefchoot.

I. dito boven de Kombuys. %• Groote draayreep.

3- Schooten voor deFokJ^mafl aan de voor* 5. Hoofttouwen in't Groote want.

fteftuk&n. . 1. Gyn.

4. dito zoo in *t Galjoen als in den uitlegger. 4. Schooten door degroote Tardons.

Onderfte Dek. 1. Fok&reep.

ï. Swaarefchoot in de Kanftapelskamer ach- 3. Spannen wandt bovenaan de top van de

ter op de billen van defpiegel. Fok^emaflfittkkgn.

1 . dito naafi de Kamer. 4. Topreeps , twee Gyns , en twee Taakels.

I . dito door een Poort daar aan , de gekjJAn 1 . Hoofttouwen van de blindeflengh.

depompfiukken. > 3 . Hoofttouwen in
y
t befaans wandt.

3 . Schooten nevens
y
tgrootefpil. Eenige puttings , ende 't meefiendeel van 't

I. dito achter degroote mafi bj de groote kopende wandt aanfluiten.
knecht. Zeilen.

3 • dito nevens de Kombuys. 'T Groot marszeilonbruikbaar , en voorts alle

ï. dito door 't Kalfvan een Ropaart voor de de zeilen naar advenant zeer reddeloos en

Kombftys.
^

aanfluitengefchooten.
* • dito nevens *t Kabelgat. Wy ondcrgefchrccven Gecommitteerden uic den
* • dito in de Beeting. Ed. Krygsraadt , nevens den Advocaat Fifcaal , heb-

nevens t water . Swcers , en naauw regardt genoomen hebbende op

dito onder de Entering nevens
y
t water, alles daar toe dienende, volgens de bovenftaande ly-

1 Ai* j -d. LL^ut MPi,e*it 't ivatpy fte beTonden. Aftum in 't Ichip voornoemt , ten
*• ditoonder t Barkhout nevens twater.

ankcropSchoonevcIt> dce2cn l8
>
Juny 1<7} . cnde

RondtllOUt* was geteckent , Kornelu Evertsz^oon , fan van Nes ,

*• Schoot door de Befaans mafl. jan Di^ ende j. van Wouvi.

*• dito in de Bagyns raa. Naar collatie met het principaal bevonden t'accor-

3 • Swaarefchooten in de Groote mafl , daar deren
.
was geteckent

.

een van 48 pondt door endoor, de STEVEN MELON, Schryven

ï-yfte van de dooden en gequetften ,
op 's Landts fchip den Olyphanr,

gevoert by den Viceadmiraai Ifcak Sweers , in de batailje den 14

r .
Juny, 1673. • A ,

F°l - Dooden. 230. fan Pieterszoon van Ak^n

?an Baron van Marfeilje. 24* 'Bavidde Rykyan Amflerdam.

l H- Manen HendriksL van Amflerdam. 3 5*- fakob ?akohz.oonvan
Ebordyn.

1Zl
' GovertBarentszoonvanWeflryzen. 3*1. fakpb ?omz.oonv*nEbordyn.

1
Ï5>- Alben AlbertszoonvanAmfterdam. 3 94-

?an Maloifau vanTours.

lh- SymonMobszoon Koolvan Sardam. 406. PierrePmfonvanTpenn.

Mmmmm Swaa-
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Swaaregequetften opgezonden naar Rotterdam, den 16 Juny 1673-

Fol.

2 2 . Konfiapels Maat , feurian Pieterszoon 307. Theunis fanszoon Oom van OJfaan ,
1»

van Bergen, aan zyn hooft zwaar ge- zyn arm en Heffengequetfi.

quet/l. 359. Kommandeur van de Soldaaten, Hen-

35?. Bashouwer, nAndries Jagerszoon van dril^ van der Meyden f
aan bet e e

Rtnkkoopen , tn beide de beenengeyuetft, beenen , met verlies van eenhniejc yj-
^

met verlies van een been uit defcheenpyp. 3 Cq. Symon Franszoon van Amper am

,

Zi.Erafmtu fanszoon van Rypen, m de derdeknieweghgefchooten.

kuttgequetft. 393. Lieve Hernu van Leiden ,
een fff

87 . Kornelü Klaaszoon van Marke , binnen zyn Unker arm ftukhfn ,
en tn de re

indekuitgecjuetfl. ter handtfivaargequetfl.
U de de

100. fan fanszoon Ruiter, aan zyn eene been 442. Harmen Hoegavan Galwcjt bct

gequetft. armen af

H5. DtrkPieterszoon van Al 'maar , beide Noch aan boort gehouden zeventien g

de armen afende in de kniegeqnetfi. quetften , die van de 'Barbter W°r ^„
1 1 9 . fan Huigen van Meyert , onder de knie cureert , ende weinigh ofte

a \
heelweghgefchooten. voor eerft konnen doen , ^^^^^

223. Matthys ^Andrieszoon van Flensburg , eenige anderegequetften van V>ewg"

zyn lmker arm af. portantie.

243 .Willem Komeluzoon eJWoJtert, in de Naa collatie met het principaal bevond0 tc aC

kuit gccjuetft, cordeercn , den 1 8 Juny 1673.

29 3 . Kornelts Arentszoon van kreukelen , in W*s geteekent ,

zynheupenarmgcquetft. STEVEN MELON» &bry*cr>

Ter zclver tydt werdt ook de Viceadmiraal Johan de Liefde^c

^jJ
dight: doch de punten t'zynen lafte, nocht ook zyn verantwoording

'

zyn my nier te vooren gekoomen. Geduurende de gemelde onw

fcSSd!?' tuföhen de Heeren Tromp en Sweers, beval zyn Hoogheit denP'j^

sla dc Rui- van Oranje den L. Admiraal de Ruiter, dat hy den Viccadmiraal W1

^Q
tw

' vooreerft, en tot nader ordre , zou rang doen neemen onder 'tesq*

van den L. Admiraal Bankert , en den Viceadmiraal Kornelis Evc^
flC|t

onder dat van den L. Admiraal Tromp , dewyl de dienft

xulks vercifchte. Doch uit de lyften der esquadres heb ik fll£ .

t
nen befpeurendat deeze orde zy gevolght

, 'twelk buiten twytfel
m

m

kennis van zyn Hoogheit , om reedenen, my onbekent, is naaêe

ten. Daarna werdt door etlyke Gedeputeerden van hunne'Hoog^?°&
Zyn Hoog aan den Krygsraadt bekent gemaakt

, Hoe zyn Hoogheit den" rtn»

da!aa

b

nf
Crt

van Oranje ernftgh begeerde , dat
, belangende de beftbuldiffngen

v'

gaande die flïchtverzuim , die eenige Leden van den Krygsraadt wer r fal

geiles
1

in &pieit en nagegeeven » onvermindert ieders gevoelen en verdee"*j* L

fo
ftaatezal tf#!*r #00^ worden gelaaten in ftaate , tf« naa de gedaane &e

J> ^
SatcnT lm ^ * Hoogheit zelfs daar van kennis genoomen en daar over^fT^en

:

daama zelfs te worden ,
tf/x i« recht enjuftitie zou bevonden worden te be ^

kcnmsïe
wrmaanende en beveelende derhalven de gemelde Hooftofficieren ' ^

»eemcn.
C

#y ondertujfchen , #00 /*ƒ te de dienft van 't Vaderlandt
rJ

j*f'
. ^

oploopentheden en hevigheden tegens eikanderen zouden aJJ ,

'

aan.

in die harmonie of overeenkooming leeven , en tegens de vyan* m ^at
gaan, als of daar geen verfchil 0foneenighedenwaarengewW

'

'

,

^

gm

met noch wel te doen, indien 'er iemant zou moogen hebben 4?
a

. >
t oc

daan , veel zou konnen worden te boven gekoomen. Dit werdt %
meen aangcnoomen , en van alle de Leden der Krygsraadt

,

Heeren Tromp en Sweers , belooft zich daarna ftiprelyk te zul ^
draagen. Hier door werdt dat hevigh gefchii voor dien tyat $^m
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Weinigh daagen te vooren ontfing den L. Admiraal de Ruiter een brief 1673.
Van hunne Hoog. Moog. met ernftige betuiging van 't genoegen dat^Heeren

2e fcheptcn over 't voordeel dat nu ten tweeden maale door 's Landts tuiden hun
vloot tegens de vyanden , onder zyn kloekmoedig beleit , was bevochten. genoegen

2ynHoogheit zondt hem den volgenden brief. we-
gen.

Edele, Geflrenge , vroome , lieve bezondere , 17 /«».

Wy hebben met overgroot genoegen vernoomen in wat maniere Godt Zyn Hoog-

de Heere de wapenen van den Staat , onderV E. beleidt , in het tweede
J^j?

^

voorval met d'Engelfihe en Franfche vlooten heeft gelieven te zeege-\zr , tcxz^
nen, ende vinden ons ten uiterften voldaan van de dapperheit , wakker- ^™n't

heit
, en goede beftiering , daar mede V E. den dienft van den Lande in de vcchr.

Zcese"

zelve gelegentheit heeft betracht , en dewelke by den Staat en ons by

*Ue gelegentheden naar verdienften zullenftaan erkent te worden. Vor-

ders is noodig bevonden nochmaals naar 's Landts vloot af te zenden

de Heeren Bosveldt, van Mauregnault , en Gemuich, met byvoeging

van zoodaanige Heeren van de refpeclive Admiraaliteiten als zich in

Zeelandtjegenwoordig zullen bevinden , om V E. te onderrechten van

onze oogmerken ontrent het verdere bedryfvan V Landts vloot e , en in

wat maniere wy oordeelen en goedtgevonden hebben dat daar mede als-

noch ten dienfte van den Lande zal worden geageert. V E. gelieve

derhalven hun, 'tgeene voorfchreeve den zeiven bekent maakende , vol-

koomen geloofte geeven , en zich daarnaar, aangaande de verdere aan-

jlaagen en uitvoeringen , te richten en te reguleren. Wy bidden Godt al-

maghtig die genaadelyk te willen te hulpe koomen , en T) E. te houden

in zyne heilige bewaaring. In 'sGravenhage
, deniyjtwy 1673.

U E. goedtwillige vriendt

,

G. H. PRINCE d'0 RANGE.

Den zeiven dagh dat die brief was geteekent bequam den L. Admi-
raal de Ruiter , door den Kommandeur Henrik Span , voerende het fregat

Middelburg , dien hy op kondtfchap hadt uitgezonden , bericht , dat d
JEn- Jyding van

gelfche en Franfche vlooten den vyftienden op de revierc van Londen
, tl^Èho

£n tot de Middelgronden waaren gekoomen. Waar op ten zeiven daage vlooten.

by den Heer de Ruiter en zyn Krygsraadt werdt goedtgevonden , den
le>Iun '

Schoutbynacht Jan de .Haan, met twaalf zoo fcheepen als fregatten van DeSchout-

oorlogh, twee branders, en vier advysjachten , naar de reviere van ^werdc
^°nden te zenden. Dit gefchiedde eensdeels om met het opzenden van met etiykc

advysjachten, en daar op bequaame perfoonen, tot in de gemelde Re-{^J™'
viere, naarder kennis te neemen van de geftalte en gelegentheit der en advys-

vyandtlyke vlooten : doch andersdeels , en wel voornaamentlyk ,
omj^»

met er daadtte doen blyken dat 's Landts vloot noch in ftaat was, en van Londen

f volkeren gemoedight waaren om zich met zoo kleen een maghtopg«°^n -

^ vvandtlyke kuft te derven vertoonen. Tot deeze toght zyn de vol-

gde Officieren en fcheepen afgezonden.

^houtbynacht deHaan. — Hollandia.

Ktyiteinen TïeterThomasz. de Sitter. d'Jgatha.

Hendrik Span. —, — Middelburgh.
%

J«n van Braakel. — veVoorzichtigheit.

Sjmon van Tanhuis, — Zeelandia.

Klaas Wynbergen. —- Kaleb.

Mmmmm 2 Jan
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167%. Jan van Lier. - - Tie Leeuwen

Tieter Klaaszoon Tiekker. *De waakende Kraan.

JakobRoos. — >T Noorderquartier.

WytzeBeyma. — — "De Steden.

Leendert Kuiper. — 'T Wapenvan Enkhutzen.

KomelüTyloos. — T'Geloof.

Branders.

Willem Willemszoon. — <DeT)raak.

TietervanGrootvelt. — T>e Leydtftar.

Advysjachten.

Arnout Leuniffen. ~ T>ejonge Maria.

TeunvsToft. — — ^eTarel.

Matthys Laurenszoon. — DeSwaluw-

Jelle Albertszoon. — — DeFifcher.

Kapitein Beyma, voerende 'tfchip de Steden
,
gemonteert cft

. TjjJJj

met vyftig ftukken en 283 koppen, was dien zelvcn dagh uit Vriel a

storm uit by de v ioot gekoomen. Op den twintighften der maandt woey 1

«SST" ftorm uit den Ooftnoordtooften , en de Kapiteinen Almonde en ^n,

ooftcn. en net brandtfchip van Jakob Schenk , verlooren hunne boeghfptie '

20 Im
'

die alle naar binnen moeiten om herftelt te worden. Des anderendaag^

was het weder bedaart , en men zagh op de middagh een fnaamV
, ^

een Admiraaliteits jacht , voerende de vlagh van boven, u^
^>ts

DeVcidt- naar de vloot koomen. Met dit jacht quam de Veldtmaarfchalk.

W
,

'

wTrSomt de Raadtpcnfionaris vanZeelandt, Hubert, nevens de Heeren vryD^

mccccnige gen, Munniks , en andere Heeren, aan den Heer de Ruiters p°

dc

C

R.Mi"c

a

rs

n nem begroetende en veel geluk wenfchende met den zeegen, die ^
bo rdt ,cn den Vaderlande, onder zyn beleidt, op den zevenden en veertiende

hcSover maandt
i
hadt verleent. De gemelde Veldtmaarfchalk onthieldt ^W

zynover- deezer tydt met eenigh krygsvolk op het eilandt Walcheren, en
flt

winaiogcn.
daar noodige ordre om d Engelfchenen Franfchenaf te weeren:

men hieldt het voor een zeekere zaake ,
dat ze voornemens

te landen , doch dat het hun door 't eerfte en inzonderheit óoot c tw

zeegevecht was verhindert: en nu hadt men minder bekomfflern
*s '

mits zy de zee hadden verlaaten. Doch ze waaren zoo niet g^3^
of ze konden hunne fchaade herftellen, en den ftrydt ten derden ma

£tl

waagen. Hier vonden zich nu de twee grootfte helden ,
de ^uit

^afl
.

Wirts , die den Vaderlande in den uiterften noodt , deen ter zee ,

cï
[ m

der te lande, zoo groote dienden hadden gedaan, by een, ena
ndefl

den eikanderen met verwondering. De gemelde Heeren vert°£
nge-

den L. Admiraal de Ruiter eenige tydingen , over Ooftende uit &^

landt gekoomen
, meldende dat de vyandlyke vlooten de r

^
vl

/-

cneLyk
Londen waaren opgezeilt tot voor Charneffe. Zy werden heu

onthaalt, en zeilden ten drie uuren naa den middagh vveêr naa

In deezen tydt was men in 's Landts vloot daagelyks bezigt»
0

ifeo0r-

fchaadighde fcheepen te herftellen , en 't buskruidt ,
fcherp, en ^

n ,
en

loghsbehoefte , dat dagelyks werdt toegezonden, over te nee vj
t de

DcHaan onder de fcheepen naar behooren re verdeden. De Schoutby yaIi

dcTviTre
Haan

r
die met twaalf fcIleepen en andre vaartuigen naar de re ^

van Londen Londen wasgezonden, hadt, door hardt weder belet, niet kon
,

wgh.
tc

gaan voor den eenentwintighften , en quam den vyfentw ^eaal,

*s'«». naar 't verrichten van zyn laft , weer onder de vlagge :
bene ^ ^cïl

den L. Admiraal de Ruiter , dat hy uit een Lubeker Schippet
, ^
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«eftienden van Londen quam, hadt verflaan dat de vyandtlyke vlooten 1673.
noch ontrent Charneiïe lagen , fterk ontrent 70 fcheepen , en dat de zei- zynbc-

Ve naar Tilbury Hoope zouden zeilen, om daar 3 oooofoldaaten in te
neemen

, met welke zy een landing op de Zeeuwfche kuften zouden *lootcn -

trachten te doen: en dat 'er 20 fcheepen klaar laagen. Den Heer de Rui-
ter dit verflagh hoorende , oordeelde dat de zaaken zoo breedt niet en
wagen. Ook zeide de Haan , dat hy uit onzydige luiden hadt vernoomen

,

dat 'er veel dooden en gequetften uit de vyandtlyke fcheepen aan landt
Werden gebraght. Des anderendaaghs quam de Schoutbynacht van 'SLandts

Vrieflandt, Brunsveldt, voerende het fchip Prins Henrik Kafimir, en ^°ot

7£
rdc

de Kapitein Jan Vyfelaar, voerende het fchip Oftergoo, met noch eenSSepen
6

fnaauw, een galjoot, en een brander, by de vloot : voorts den Kapi- yeifterkt-

tein Salomon le Sage , met het fchip VlhTingen : en daarna de Vicead-
miraal Sweers , met zyn fchip den Olyfant , en noch etlyke andere fchee-

pen
, die in Zeelandt waaren herftelt. Zoo dat men. in 't kort weer

°Ver de honderdt fcheepen , zoo kleen als groot , onder de vlagge tel-

de. Dat aankoomen van etlyke fcheepen uit Zeelandt en Vrieflandt

noodtzaakte den L. Admiraal de Ruiter eenige verandering in d'esqua-* xiiun.

dres te maaken , en de vloot weer op nieuw te verdeden. Den Kapi-

tein Jan Dik werdt nu , mits d'aankomfte van den Schoutbynacht Bruns-

veldt
, belaft , de Schoutbynachts vlag , die hy ecnigen tydt by maniere

Van voorraadt gevoert hadt , wederom af te neemen : doch dat hy des

niettemin het gebiedt zou behouden over de fcheepen van 't Noorder-

quartier, zoo in 'tontfangen, verdeelen en verantwoorden van de be-

hoeften als anderzins. Ten zeiven daage waaren weer eenige Gedepu- Eenige Ge-

teerden van hunne Hoog. Moog. en der Admiraaliteiten van Holiandt aan dcputccrden

den Heer de Ruiters boordt gekoomen: te weeten, de Heeren van der scannen"
Meyden, Mauregnault, Gemnich , Reigersbergen , Kien, Okkertszoon de

a

r

,£

d™"

en de Wildt , om met den L. Admiraal de Ruiter en den Krygsraadt koomen

tovervveegen wat men met'sLandts vloote behoorde ter handt te nee- a™ de

j^jj
men. De Heer van der Meyden , het woordt voerende

,
gafde meening

" S 1

oer Heeren Staatenin deezer voegen te kennen: Dat, nadien''s Landts Hun voor-

oor? door Godts genaadigen zeegen
, mitsgaaders het goedt beleidt en £

elaandc

de kloekmoedigheït van het Opperhooft , den Heer de Ruiter , en de ver- den iTrygV
«re Hooftofficieren , in de twee lefte zeeflaagen doverhandt en de zee raadt*

hadt behouden , en daar door dermaaten van flaat was verbetert , dat
daar door de redenen ophielden, die men verftondt te hebben, toen men
den dertighften May leftleeden befloot , dat de vloot zich zoude geplaatft

houden op ofontrent Schoonevelt , en aldaar de vyanden verwachten.
En overzulks ,

dewyl de gemelde vloot in een dagh of twee weer zou Voorflagh

herftelt, met voorraadt voorzien, en in ftaat gebraght van te kon-

dienft doen , men daar meede behoorde over tefteeken , naar en in vloot mar

1
'gezicht van de kuft van Engelandt , tot voor Soulsbaay , de reviere E

e

ng
"

lan

v

d

a

t

n

v
fn Londen , Duins en daar ontrent. Zoo wel om de vyanden alle be- overteftee-

«J»kelyke en moogelyke afbreuke te doen , als ook om te toonen dat men cn *

*aar waare, en niet geflaagen , of binnen de gronden gedreeven ,
ge-

&bk de vyanden uitftrooiden, en, tegens hun beter weeten, hunne ge-

ënte en andere wilden doen gelooven. Op dit voorftel werdt ter be-

j?

eerte van de gemelde Heeren beraadtflaaght , en by den Heer de Rui-
,

TwclJ
,

Z
X

' en alle de Leden van den Krygsraadt, met eenpaarigneit van Item- dekkeren

de gemelde voorflagh goedtgïkent, enverklaart datmen bereidtJ**^
Wa$ den voorgeftelden toght op 't fpoedighfte in 'twerk te ftellen , en l0Cgeft€IIU.
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1673. naar d'Engelfche kuft over te iteeken: met die meening nochtans ,
dar

wanneer zy, door inkoomende kondtfchappen , of eigen ooghbelcn
^

wing, de vyanden te maghtig moghten vinden, zy dan zich weder mc^

i Renie. ordre van daar zouden begeeven naar de verzamelplaatze j-
,
die men 1

zoude ftellen juift niet op Schooncvclt , maar van daar ter halver ze

en dé reviere van Londen, naa dat de Krygsraadt het zelve ten mes-

tten dienfte van den Staat zoude goedtvinden. Dit werdt in deezer vo

^
gen by de gemelde Heeren beflooten en vaftgeftelt. Toen werdt o^

door hen bekent gemaakt , dat de zaak van de befchuldighde Ho -

officieren in ftaate zoude worden gelaatcn tot naa 't eindigen
der

toght, gclyk boven is gemeldt. Naa 't vertrek der gemelde Hee

naar Vliiïïngen, werdt alles vervaardight , om ten eerden t'zeil re
^..e£

Maar den ecrften van Julius ontfing den L. Admiraal de Ruiter een

van den Heer Lodeftein , Secretaris van d'Admiraaliteit te Rotterda '

hem beveelende uit den naam van zyn Hoogheit , dat hy met s La

vloot noch niet zou verzeilen, maar noch een dagh of twee ver
,

toe
i

iek'
tot dat hy , Lodeftein , met noch etlyke andre Heeren hem zouden

De Vcidt- i,cn gefprooken : alzoo 's Landts dienft daar aan gelegen was. Daar op

SCfd? fcheencn des anderendaaghs aan "zyn boordt de Heeren Veldtmaarlcn^

Raadtpen- Wirts , de Raadtpenfionaris van Zeelandt , de Hubert , en de Sec*et

H
0
ubm,

d

cn
Lodeftein, als Gedeputeerden van zyn Hoogheit , die in den NO^

dcSccreta- raadt, door hun ordre vergadert, de Raadtpenfionaris de Hubert

ftdn°koo-
woordt voerende , dit voorftel deeden , T>at alzoo de Koning vanVr ^

menbyde ryk de ftadt Maaftricht hadt belegert, en hardt liet beftormen,
en

,

K
z\Ti'

de Koning van Grootbritanje eenige volken uit Engelandt naarVr(*n
. Z

?

Hun voor- zou doen overvoeren , 't zy tot verfterking van 't leger voor Mfl&P
1

•

;

'

ftel in den

Krygsraadt

uit den

naam van
zyn Hoog-

of om elders te worden gebruikt , derhalven de gedachten en eV j^j(s
gen van zyn Hoogheit daar heenen waaren gegaan , of door

'

s ^f ^
vloot niet d'een of d?andre plaats in Vrankryk of Eneelandt zou* a

zyn Hoog- „ .
J

,
r

,. ^ J n „Un/ïf P°r
heit. aangetaft worden , met hoope van die te vermeejteren , en aia Ate-

te neemen en te houden : ten einde dat daar door de vyanden v0
êff ,

melde belegering en andre >voorneemens moghten worden afg
etr\

fl

dSröpgi Hier °P verzochten ze het goedtdunken van den Krygsraadt te ver
ua

vallen. Men overley de zaak, en noemde verfcheide plaatzen. Doch naa tn

ren van veele redenen, voor en tegen, werdt niet geraden g
eV°n

voor als noch tot eenigh befluit te koomen. Men ftelde alles uit tot

^
der gelegentheit, met bevel van 't voorftel by zich en geheim te

Toen begaven zich de Heeren Wirts en de Hubert weer naar \.
cht

gen , en de Secretaris Lodeftein voer naar de Maas. Doch ^a£

Lienrh

hadt zich te dier tydt al aan den Koning van Vrankryk, naa een

van ontrent drie weeken
, overgegeeven , en op dien dagh ,

den
Jjj^g taC

|t.

van Julius, trok de bezetting van 't Nederlandtfch Krygsvolk uit de

^en ?

In dier voegen , dat de Franfche wapenen te lande voorfpoedt
ia

^ecjcf
-

terwyl beide d'Engelfche en Franfche vlooten ter zee v°or
, met

het

landers moften wyken, daar zeeker Poeëtfche geeft op fpeelde

volgende gedicht.

T)um Batavi terra cedunt , .mare deferit Anglu*-

Cum marü domino Gallus & ipfe fugit.

Sic pelago afflifïis reparatur gloria Belgis.

Sed Galïi terra fromptius arma ^erunt

:

Scilicet unde aliquidfperent fuccejjibus iftis

Belga & Gallus habent , Anglia fola nihil. rfvvelk
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Twelk van iemandt dus werdt vertaalt, ï^73»
Terwyl men Hottandt ziet te landt voor Vrankryk wyken ,

Moet Engelandt de vlagh ter zee voor Néérlandt firyken ;

Jaa zelfde Vrank vlucht met den Zeevooght voor den Heldt

,

Die V bange Nederlandt wéér in zyn eer herfielt.

Maar Vrankryk windt te landt. Dus wordt uit ieders zeegen
,

Voor Hollander en Vrank , noch hoop van winft verkreegen.

Doch Engelandt alleen , dewyl het vecht en vliet
,

Vindt nergensftof tot hoop, ofhoopt en vecht om niet.

Te deezer tydt werdt de gewoonlyke bededagh , die den eerden

Woensdagh in de maandt
, op den vyfden Julius , moed gehouden worden

,

door de Heeren Staaten verandert in een dank- en bededagh, wcegens
b^k-«»

de twee lede zeeflaagen. De Heeren Staaten zeiden in d'uitfchryving , deverSmg-

dat het Godt belieft hadt , uit zyne oneindige goedertierenheit en va-
J^^ET

derlyke barmhertigheit , den Staat deezer Landen in de tegenwoordige Pr
"
VHJeak

bekommerlyke en gevaarlyke gefteltenijfe van tyden en zaaken , tegens $ W.

het gevoelen en de gedachten van alle hunne vyanden , te begenadigen

met baarblykelyke hulpe en zonderlinge voordeden , in beide de jongB

voorgevallene gevechten en zeefiaagen , tegens de t'zaamengevoeghde

vlooten van de maghtige Koningen van Vrankryk en van Grootbrttanje.

£>erhalven bevaalen de Heeren Staaten , Godt over die hulpe van gant-

fcher herten te danken , en vierighlyk te bidden om zynen verderen zee-

gen over 's Landts vloot , en om voorfpoedt van de wapenen van den

Staat te lande, en verders om vreede. Midlerwyl was 's Landts vloot Dc Neder,

den derden van Julius onder zeil gegaan : doch korts daar aan begodcn ,

v

a

l^
t

I

rche

zich zommige gevaarlyke en befmettelyke ziekten onder 'tvolk op de «S.
8*"

fcheepen t'openbaarcn : brandende en befmettelyke koortzen , de bluts

en roodeloop : zoo dat het quaadt binnen weinig daagen geweldigh voort- 's Landts

floegh. Den Yiceadmiraal de Liefde hadt ontrent 77 zieken: de Schout- fchccPcn «

bynacht van Nes 36: Kapitein Rees 13 ; de Schoutbynacht de Haan 59:
de Kommandeur van Meeuwen 33 ;

Kapitein Bont ix, Kapitein Vol-
hert Swart 13 , Kapitein Philips de Munnik 2 ƒ ,

Kapitein Llfevier 27,
Kapitein Berkhout 66, Kapitein David Sweerius 49. Ontren 130 kran-
en werden ren eerden naar landt gezonden , enMonard, Geneesmee-
fter van 's Landts vloote , oordeelde dat al deeze ziekten byna zoo be-

focttelyk waaren dan de ped , en dat , om den voortgangk tydelyk in

de vloot te duiten, ten hooghden noodig was, al de kranken, die noch
niet opgezonden waaren , ten fpoedighSe op te zenden , om aan landt

des te eerder geneezen te worden • en dat men ondertuiTchen in de vloot

toet alle vlyt en behoorlyke middelen de fcheepen van alle quaadtaardi-

8e lucht mod trachten te zuiveren , om verder quaadt voor te koo-

toen. Dees raadt werdt in alle deelen gevolght. Den Heer de Ruirer

cn anderen waaren van gevoelen , dat de gemelde ziekte ,
menfchely.

^
er Wyze gefprooken , in de vloot was gebraght door 't bootsvolk ,

dat

verleeden winter, tot befcherming van de podenvan Hollandt
,
aan

Uithoorn en elders was gebruikt, en aldaar veelongemaks hadt ge-

iden. Hy vondt zich nu in geen kieene bekommering vreezendedat

piekte, die daagclyks toenam, veel volks zou weghfleepen ofon-

^uaam maaken om dienfttedoen. De vloot evenwel vervolgde haaren kom^'
zoovceldetegenwindt en tulTchenkoomende

ftilte toeliet, zulks •«u.,d«

«at *e eerft op den \yfdcn d'Engelfche kuft van verre in t gezicht^Jckt
Kree&en , en quam 'savondts daar onder ten anker ,

de hoek van de kuft.

Maas
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1673. Maas Weftnoordtweft ruim drie mylen van haar af. Vier of vyfTche*pen,

voor het Konings Diep ten anker leggende, maakten ,
de Hollanders zi

de ftraks zeil , en weeken inwaarts aan naar de reviere van lo •

Daar na befloot den L. Admiraal de Ruiter , met goedtvinden van de L. a

miraalen Bankert, van Nes, en Tromp, met dc vloot wat dichter

d'Engelfche kuft te loopen, en 'sLandts zeemaght daar te *cr™^
en , geen voordeel op de vyanden konnende doen ,

daarna naar

over te fteeken, om de vloot , met het opzenden der zieken, z
;

..
e_

moogelyk was, te zuiveren, en voor de gezonden ververlching
^

den , om die te beter te bewaaren. Daarna zou men zich ween

l?™
de

~ j°ngft beraamde verzaamelplaats \ begeeven, en daar 's Landts o

Looortöt betrachten. Hier op liep de vloot in 't gezicht van Harwits
,

zc
>

»

£chcV dat 's Landts fcheepen van daar , en van 't omleggende landt
,

Deq

lyk konden worden gezien qn getelt. Een Hamburger Schipper

koomende, verhaalde aan den Heer de Ruiter, dat de gemefr\p tvioot y

ten hooghfte was verwondert over 'tverfchynen der Hollandtjcaf,-^
met zoo groot een getal van fcheepen ; dewylmen haar hadt w>we

maaken , dat de Hollanders mede uïtter zee waaren geweeke*-

Heer de Ruiter daarna met de vloot wederom van Harwits fzeeW
,

eC

overwendende, vondt zich genoodtzaakt ter gemelde plaatze ten

te koomen , om tydt te geeven aan eenige fcheepen , die haar ankers ^
hardt weder hadden verlooren , ten einde dat ze die weder m0& nandc-

's Landts fcjien . zoo fat de vloot eerft den negenden 's morgens naar de Ho

?£ï£2 fche kuft kon t'zeil gaan. Maar men liet vier oorloghfcheepen , 1?
\

1 ^
dc laas.

tCfl5 jrje fnaauwen, en een galjoot, onder 't gebiedt van den Kapitein J '

^

v kWjaa Jan van Gelder , de Ruiters behoudtzoone, voor de reviere van k
van Gelde? met { aft van drie of vier daagen aldaar te blyven kruiflèn ,

tot a
^

«t°ciyke

iCt

van de vyanden , en om alle moogelyke kennis en bericht van de ge ^
fcheepen nifre en 't voorneemen van der zeiver zeemaghten te bekoomen , j^-

vicrevan'" 'sLandts vloot te volgen , enopdc beraamde verzaamelplaatze

,

Londen ge- Ver zee tuiïchen de Wielingen en de reviere van Londen , aan^ yer>

dïïr
n
te°
m Des anderendaaghs quaamen eenige galjoots met ZOet waar*"'

C

kruiflèn. verfchingh , uit de Maas ,
by 's Landts vloot : en dewyl toen ook

de vv

^e Ruiters u it den Zuidtweften helder deur woey , kreegh den Heer de ^uit

jg re
-

gdnzich" denken , dat de vyanden, die 't zyns oordeels al lang genoegh in l

doenteflui

11 viere van Lon<^en hadden gemaakt, van daar met die windt we m
n de

t°a\&a ten uitkoomen , en zich aan het Opper , tuflehen Walcheren ^aaS
koers re ver- Vlaamfche kuft , plaatzen : weshalven hy goedt vondt , niet v°°5

v0ot

n^rw ^ loopen, maar zyn loopZuidelyk naar de poft te zetten die r»e ^
devous tc '

s Landts vloot voorderlykft dacht : en alzoo te beletten dat
naajnCfl .

1™Pwl den hem daar ontrent niet voorquaamen , en dat voordeel y naar

11 lui. Dus voort zeilende , werden de ziekenal gaande weghmet|alJ
.

n yan

Rotterdam opgezonden. Daarna quam de vloot ontrent vr '
t bevel

Weftkapel ten anker : ook verfcheenen de fcheepen die ,
°n ^t oft.

1
5
iui. van Van Gelder , voor de reviere van Londen hadden gekruin , ^ ^rcn

.

der de vlagge , zonder eenige kondtfehap van gewicht meo
v0^s

Deziektc gen. De ziekte en befmetting nam noch toe , en de ftertte .fc$\t-

?Und!s
ln wcgh - In '£ fchiP d ASatha > t welk gevoert werdt door Kap» ^ bo0tdt

>ioot neemt ter, waaren in 't kort zesentwintigh perfoonen geftorven ,
en o ^^t-

toc
' gezet : en op 'i fchip Effen waaren zoo veel zieken, dat men

lyk volk over hadt om d'ankers te konnen lichten. Den n ^ ,
en

ter , om de voornaamfte fcheepen , die door 't opzenden van
z aoor
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door de dooden en gequetften van den leften flagh
, gebrek van volk 1673,

hadden , vveêr eenighzins in (laat te brengen , beval eenigh volk van
dommige fregatten en advysjachten daar op over te gaan : ook werdt
van dagh tot dagh noch eenig verfch geworven volk van Rotterdam en
Amfterdam naar Landts vloot gezonden. Doch dit alles kon 't ge-

brek niet genoegh vervullen : 'tgeen de Heer de Ruiter bewoogh om
met geduurig fchryven te verzoeken , dat men hem noch meer volk
*ou zenden, ten einde dat hy 's Landts fcheepen naarbehooren moght
bemannen. Ook deeden d'Admiraaliteiten alle vlyt om matroozen te

werven , en de vloot te voorzien. Ook werdt vaft geftelt , dat men de

fcheepen noch van lyftoght zou verzorgen tot in 't einde van Augu-
ftus. Voorts quaamennoch twee fcheepen onder de vlagh : cerft het DcVicead-

fchip Groeningen , 'twelk gevoert werdt door den Viceadmiraal Enno So5cŝ

n"°

Etoedeszoon Star ,
toegeruft en bemant met 64 (tukken ,300 matroozen zoon komt

en 30 foldaaten: daarna het fchip Dordrecht, uit Zeelandt, onder den?fa
°c

h
rdc

Kapitein Willem Hendrikszoon , bemant met 175: zoo matroozen als iciuï.

foldaaten , en voorzien met 50 (lukken. De Viceadmiraal Star werdt jg^J*
naar gewoonte gefchikt onder 't hooftdeel f van den L. Admiraal Ban- Willem

kert , met laft , om te voeren het fmaldeel dat te vooren was geftelt

onder 't gebiedt van den Schoutbynacht Brunsveldt. Daarna liep 's Landts i 9 /«/.

vloot wat nader aan de kuft van Walcheren , en pofteerde zich in be-

1

hoorlyke orde ten anker, om de vyanden van d'eene, en de fcheepsbe-

hoefte
J.

en 't vereifchte volk van dandere zyde af te wachten. De + *ïAw/,ï.

L. Admiraal de Ruiter ontfing den negentienden een briefvan den Raadt- 19 /«/.

penfionaris Fagel, met eenige Engelfche tydingen van den elfden Julius

uit Londen , meldende , dat men in Engelandt zeer frefie om de vloot Tydingen

weer in zee te brengen, maar dat men niet dan onervarenvolkkonkry- J^"
86"

gen , en dat het volk ofentlyk in de vloot zeide , dat zy tegens de Hol-

landers niet wilden vechten : dat het noch wel tien of twaalf daagen

zoude aanloopen eer de vloot zou konnen zee kiezen. Daar by voegen-

de, te gelooven, dat zy noch een fiorm% zouden zoeken te doen: dewyl%zi°rt.

het zeeker was , dat de zyde die 't met hun hieldt bedurven zou zyn ,

indien ze met hunne vloot niet zouden konnen uitrechten
, zynde airee-

de zeer oneenig en verdeelt. Weinig daagen daarna braght een Zeeuw- *5 7*'*

fche kleene kaper een Franfch fcheepjen onder de vlagge , wiens Schip-
per, van den Heer de Ruiter ondervraaght , verklaarde, dat hyden vier-

entwintighften der maandt de twee Koningklyke vlooten op de reviere

Van Londen, ontrent de Noordtbaay, hadt zien leggen, en dat ze ge-

heel gereedt waaren om uit te koomen. De Heer de Ruiter en al de

*~eden van den Krygsraadt dacht het zeervreemdt dat de vyanden zoo
*ang fukkelden met uit te loopen , en hadden vermoeden dat 'er ongele-

gentheden moeften zyn die hen tot noch toe vethinderden en ophiel-

f
en

- Ook verftondt men uit eenige Nederlandtfche gevangens ,
met

llet pakketboot overkoomendc , dat 'er groote ziekte in der vyanden

vl°ot was , en dat daarom noch fterk werdt gepreft: en datde gemeen.

!
e om vreede met de Hollanders riep. Doch den achtcntwmtighftcn nitf.

s Morgens verftondt de Heer de Ruiter uit een van de brandtwach-

tCn
> die hy ter halver zee op kondtfehap hadt gezonden ,

dat ze de

vyandtlyke vlooten 'savondts te vooren onder zeil, en om uitderevie- pingel-
<e> Londen te koomen, hadden gezien, en ontrent honderdtdertig gj«
*eilen getelt: doch dat ze die niet alle konden zien: voorts dat ze dien v iootcn

av<>ndt door ftilte in 'tKonings Diep ten anker waaren gekoomen^ Over ******

X V. Boek. Nnnnn Ooften-
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1673. Ooftende kreegh men bericht, dat ze met honderdtvyfentwintigh oor-

logfcheepcn in zee quaamen , met eenige duizenden landtioldaaten

koolfcheepen en dat ze iet groots voor hadden. Op deeze tyding oor-

deelde den Heer de Ruiter ,
devvyl de windt hun diende ,

die uit de

Weftnoordtweften woey , dat men eikanderen noch dien dagh zou zien.

•sLandts >

s Landts vloot ging; daar op noch voor den middagh in zyn rang on-

onderzeil. der zeil, om zich in goede ordre te leggen. Hy beriep den Krygsraa ,

bfroe

R
tden

te weeten ' de L ' Admiraalen Bankert, van Nes en Tromp, dc Viceaa-

Krygsraadt, miraalen de Liefde, Sweers en Star, de Schoutenbynacht Jan van

malndtdc
cn Brunsveldt , en den Kommandeur van Meeuwen, aan zyn 000

'

Sn tot* hun bekent maakende, dat 's vyandts vlooten in zee waaren ,
en vo

hunnen efa yermaanende tot het betrachten van eer en eedt, tendienttvan

Hunne Staat. Toen beloofden al de Leden van den Krygsraadt , dat ze
ï

eixan-

onderiinge deren getrouwelyk zouden byftaan, als eerlyke liefhebbers des Va
'

bdofte
' landts fchuldigh waaren. Voorts werdt , op het voorftel van den

L-

^

'

miraal de Ruiter , naa ryp overlegh , met eenpaarigheit van (temni »

dcRuTrew goedtgevonden en beflooten , dat , zoo men met de vyanden in g
eve ^

voorftel "y raakte, en de loef daar van hadt , men daar kloekmoedelyk op m
^

den Krygs- breeken , en trachten onder Godts zeegen d'overwinning te bevecn
'

noomen. maar zoo wanneer de vyanden de loef van 's Landts vloot moghten \^

xiiu/. gen, dat men dan met de zelve vloot zoo hoogh by den windt zou

len , en zoo veel vlyt aanwenden als doenlyk zou zyn :
poogende^

gelyken alzoo by hen te koomen en daar in te breeken ; op no0P
e

ê jn,

naa een kort en fcherp gevecht d'overhandt te bekoomen. Daarna

lEsquadre. de de L. Admiraal ook al de Kapiteinen van zyn hooftdeel f aan ^?°
nde!

hun insgelyks met ernftige woorden tot hunnen plicht opwekke
*

De L. Admiraalen Bankert, van Nes, en Tromp, deeden niet

der ontrent de Kapiteinen die onder hun (tonden. Daar op wel
jjeer

les klaar gemaakt tegens 't gevecht. Op dien dagh ontfing den
^

de Ruiter ordre van zyn Hoogheit , verzelt met een brief van de

ne fregatten of fnaauwen van 's Landts vloot af te zonderen — ,

zenden , om daar mede op de kullen deezer Landen , en in de No°rd

^
zee, alle zoodaanige buizen, en andere fcheepen , als op de haringvan8

en de groote viflchery uit waaren, zonder fchriitclyketoeftenirniogv

zyne Hoogheit , op te zoeken , en vervolgens in de Maaze op te ^ren

^unl

Maar den Heer de Ruiter fchreef ten zeiven daage in een briefaan
^

ne Hoog. Moog. dat hy, die ordre ontfangen hebbende, zic*\ maar

als noch, mits d'aankomfte van de vyanden, onbequaam vondt; ^
dat hy 't zelve in goede geheugenis zoude houden, en daar toe,

^ Iul
- haaft het doenlyk was, de vereifchte ordre (tellen. Des anderend

ging 's Landts vloot weer onder zeil , en ieder zeilde in zyn fa"|
'

toetl

dat ze Weftkappel vier mylen Ooftwaarts van zich hadden .
*
^cn

heeft men Noordtweft over gewendt, zonder dien dagh vyan
nc|tlyke

3 o 7«/. jvjaar fen volgenden dagh tegens den avondt begoft men de vy
^an(jts

vlooten in 't gezicht te krygen
, die ontrent vier mylen van

laft'aan""
5 vloote ten anker quaamen. Daar op zondt den Heer de Ru

'

n aan

Bank«t cn brieven , den eenen aan den L. Admiraal Bankert, en den and
fl-

Tromp.
den L Admiraal Tromp : hun beveelende , dar ,

op 't afkoomen
a J^

ot

den, d'esquadres, die de voor- en achtertocht dan van 's Lan
gen,

zouden hebben , zich zoo naa aan 'thooftesquadre zouden ve
ajs
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als naar gebruik van foldaat-en zeemanfchap eenighzins zoude konnen 1673.
gefchieden , op dat men te bequaamer moght zyn om eikanderen , en
die men zou zien dat hardft aangetafl werdt , te konnen helpen en by-

ftandt doen. De vyanden zeilden den volgenden daghZuidtover , on-

trent twee mylen boven 's Landts vloot , en quaamen ten een uure naa
den middagh ten anker. Tegens den avondt quaamen hunne brandt-

Wachten dicht by de Nederlandtfche wachten. De Heer de Ruiter zondt
dJJ^t

d

c

c

a
drie jachten of fnaauwen, onder 't gebiedt van den Kommandeur Wy- omzich
nant van Meurs , om zich al kruilTende tuilchen 's Landts vloote en de tuflchcn

vyanden t'onthouden , en op al hunne beweegingen wel te paffen
, by- ^J^d,

Zonderlyk wanneer ze by nacht met eenige brandt- of fpringhfeheepen vyanden

op s Landts vloot afquaamen : met verderen laft van in zulk een ge-
dc

°

n
nthou"

valle de Nederlandtfche fcheepen te waarfchouwen , en alles te doen

Wat in hunne maght zou zyn , om zulke vaartuigen af te weeren en te

vernielen. De Heer de Ruiter, ziende dat de vyanden, vaft naaderen-

de
, hunnen (treek niet booven 's Landts vloot om de Noordt , maar in 't

tegendeel om de Zuidt hielden , hadt daar op zyn opmerking en ach-

terdenken, als (trekkende, zyns bedunkens , tot een zeeker einde, hem
als noch onbekent. Hy fchreef dien zeiven avondt twee brieven , den

eenen aan Bankert, en den anderen aan Tromp, van gelyken inhoudt

,

luidende als volght, Nadien ons de vyanden heden in '
t
gezicht zyn koo- Zynfchry-

tnen leggen, en wy eikanderen nu niet gevoeghlyk konnen /preeken, zoo eankerten

heb ik goedtgevotiden 1) Ed. mitsdeezen bekent te rnaaken , dat , indien Tromp.

ik morgen, naar beloof van weêr en windt , oordeele dat wy met het *
lIuI'

opgaande ty zullen onder zeil gaan , en tegens de vyanden aanleggen
,

ik dan , wanneer ik de wacht doe affchieten , de vlagh van boven in een

chiou \ zal laaten waaijen. Ende indien VwEd. myn voornoemen toe- ictiw*

fiemt , zal ik verwachten dat V Ed. van gelyken Vw vlagge van boo- 2"v7I^ê!'
ven in een chiou laat waaijen , en met een kanonfehoot antwoordt.

Doch zoo V Ed. daar iet tegen heeft , zalik uw antwoordt bygefchrift

afwachten. In dien zeiven brief vermaande hy nochmaals, dat men,
onder zeilgaande , zich dan wat dicht geflooten zoude houden , om de

vyanden met meerder kracht te konnen aan tafen of wederfaan , naar
dat de gelegentheit zou vereifchen. Des anderendaaghs 's morgens De twee

Vroegh, den eerften van Auguftus
, zyn d'Engelfche en Franfche oor-^anonde

logsvlooten onder zeil gegaan : ook ging 's Landts vloot genoeghzaam zeil-

pet hun gelyk onder zeil, en de drie Nederlandtfche esquadres fielden
xAU£'

Zich in goede ordre , in rang dicht geflooten. De windt woey uit het

beften , en beide de vyandtlyke zeemaghten leidden het eerft met het

h°oft om de Zuidt. De Nederlanders liepen zoo verre om de Zuidt

,

dat den Heer de Ruiter oordeelde , dat men booven of ten minften in

de vyanden kon zeilen : en tuflehen acht en neegen uuren ,
toen hy

fc^ugge vier en een half myl van zich zagh , wende hy met 's Landts ^Ruiter

VI°ot om de Noordt naar de vyanden toe , en de vyanden van hun at, .sLandts

fakende zulk een harden vaart, by een getropt , niet tegenftaande de

doofden fein deeden om in rang te zeilen, dat men hen niet kon ach-
loc , dievan

^haaien. De Heer de Ruiter meende dat dit gefchiedde om hem metJ-^
?
c Zynen ter halver zee te fleepen , en dan 't gevecht te beginnen

,
daar

ken;

J

hy niet tegens hadt; maar toen men al lang ter halver zee was, enzy

*°nder wachten voortgingen, en lichter afliepen ,
zoo kon hy wel be-

pttken dat er iet moe ft in de weegh zyn ,
zónder te weeten waar

Schortte: hoewel hy zomtydts dacht dat het miflchien gefchiedde uit

Nnnnn x on-
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1673. onluften tuflchen de Hoofden, en de twee verfcheide volken ,

Engel-

Zomf "dt
ĉ^ien en Pran^ien - Ontrent den middagh wendde d'Engelfche Admi-

fchyïTcnzc

S

raai van de blaauwe vlaghnaar de Nederlanders toe, maarniet welbin-

ftandttc nen fchoots gekoomen liep hy weer naar 't gros van Prins Robbert,
waienhou-

die yoor dcn windt liep? zdlende harder dan ae Nederlanders, die toen

het Franfch esquader, en noch een goedt getal andre fcheepen ,
benoor-

den d'anderen zaagen , daar Prins Robbert naar toe hielde ,
en de Ne-

derlanders liepen hem naa met zoo veel zeil als goedt kon doen. De

L. Admiraal Tromp, die met zyn esquadre de voortoght hadt, icnoot

zomtydts naar de vyanden , dat zy zouden wachten , maar zy gingen

al voort. Ook zagh men de Franfchen eens voor den windt om wen-

den , en by de windt naar 's Landts vloot koomen ; maar 't en duurde

niet lang of men zagh hen weer wenden, en insgelyks met d'anderen

onoidccT
11 om de.Noordt voor den windt afloopen. In al hun zeilen en vluchten

dcïïcTjM- meende men te merken dat zy in onorde waaren , of zy gaven tdien

den. fchyn. Dan liepen ze, dan ftaaken ze weer by, als of ze de Nederlan-

ders wilden inwachten : doch toen de zonne Zuidtweft was fmeetcn

zy 'tgelyk voor den windt, troptenkortop een, en vervolgden hunnen

ftreek, zonder ophouden wykende, en 's Landts vloot hen naajaagende

tot 's avondts ten vier uuren toe. In dit jaagen telden de Nederlanders

ontrent honderdtzesenveertigh zeilen in de vyandtlyke vlooten. J^
en

d^tfön" was nu met Landts vloot al tot ontrent acht mylen Weft van de Maa*

omtcwen- de wykende vyanden ingevolght, toen den L. Admiraal de Ruiter W
dcn

- deedt, om daar van af en Zuidt over te wenden. Hy ftondt ten hoog
1-

ften verwonderdt over het wyken der vyanden : niet weetende vvaar0

zy zulk een fchoonen dagh , windt en ty , alles tot hun voordeel ,

z°

ten o'Tc?"
vrucnte^oos hadden laaten voorby gaan. Hem quam toen in de g

eC*a

^
wyken der ten > dat men geen reeden hadt om zich te vleyen , als of de vyanden ,

*

vyanden. veel fterker waaren dan 's Landts vloot , en op nieuw van alles verzien

,

vreeze weeken , en dat het mitfehien een veinsflreek was , om 's ^an j
c

zeemaght van de Zeeuwfche kuft af te trekken. In dit gevoelen^
hy verfterkt door 't aanbrengen van twee Engelfche Schipper^ '

1

zeiven daage met hunne kitzen , met water gelaaden
, haare vloote vol-

gende , door een Zeeuwfche fnaauw waaren genoomen
,
zeggen^ "at

de koolfcheepen
,
die gefchikt waaren om de landtfoldaa'ten over te voe-

ren, noch in de reviere van Londen, in de Baay van Noordt, laag
en '

Waar uit den Heer de Ruiter vermoedde, dat de vyanden welgelegent
'

heit moghten zoeken
, in 'tafweezen van 's Landts vloot van S^0

.

0
?^

velt, de gemelde koolfcheepen met de landtfoldaaten , onder 'tgelel

van eenige lichte fregatten , naar Zeelandt af te zenden , en aiaaar
^n

raadtflï-
landing t'onderneemen. Hier op feinde de Ruiter den L. Adi»

lö~V
ging met de Bankert ,

van Nes en Tromp , aan zyn boordt , en gaf hun zyn ge

L
A
Banke

a

rT
ten en inzichten

' °P het wyken der vyanden , te kennen. 11
^.f ze

van Nes en' alle van 't zelve verftandt, en oordeelden dat de vyanden i

indl
Ic_

Tromp, eenigen aanflagh op Zeelandt in den zin hadden , daar toe gee*l

J>U£
' gentheit zaagen zoo lang 's Landts vloot daar ontrent boven g

aa &

gen bleef: teroorzaake dat, indien 's Landts vlootc, in gevalle vaA
vecht , eenige ramp moght overkoomen , en in de Wielingen mv

de zelve noch altydts hun toelegh zou konnen tegenftaan. ^aarl

|Ja

m

,

's Landts vloot zoodaanig ongeval elders beneeden gaats over q
'

zulks dat ze in de Wielingen niet kon inkoomen , dat dan de vva
^efk

meer voordeel zouden hebben , en hun aanflagh op Zeelandt in f

^ofl-

/
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konnen (lellen. Derhalven werdt beflooten , dat men, tendienft van den it

Staat in 't gemeen, en tot befcherming van Zeelandt in 'tbyzonder
weer aanftondts met de vloot naar Schooneveldt zou zeilen, de zelve
aldaar pofteeren als vooren , en , de vyanden afwachtende

, op hun doen vlu v

acht geeven. Dit befluit werdt gevolght, en men quam 's avondts ten IZÏdtT
acht uuren , ontrent vyf mylen Noordtweft van Weftkappel , ten anker. *«lcn.

De vyanden hadden , naa 'twenden van de Nederlanders , hunnen ftreek
om den Noordtnoordtweften vervolght , en waaren voor zonnen onder-
gang uit het gezicht. Een van de gevangene Engelfche Kitsfchippers

,

ooven gemeldt , zeide , dat der vyanden vloote beftondt uit tnegentig

oorlogfcheepen , behalven de jachten en kitzen , en uit veele branders

,

en daar onder eenige van een nieuwe uitvinding , en ongemeene groot-
te

, zonder kenbaare haaken , met gefchut voorzien , en tot Havre dc
Grace in Vrankryk toegeruft. Den volgenden dagh , den tweeden van %Aug .

Auguftus
,
ging 's Landts vloot weer onder zeil , om wat beter op haar

poft te koomen , en quam 's naamiddaghs weer ten anker , zonder vyandt
te zien : ook was de windt toen zoodaanig uit het Weften , dat men
niet te vreezen hadt dat de vyanden iet op de kuft van Hollandt zou-

den onderneemen. Tegen den avondt werden door een Zeeuwfche kaa-

per, die zich met zyn fregatje ontrent 's Landts vloot onthieldt , twee T^e

J
n-

Engelfche kitzen , die 's nachts te vooren van Jarmuiden met water fcngcnoo-

en andre behoeften naar d'Engelfche vloot waaren afgezonden, onder mcr» en in

de vlagge gebraght. Op een van die kitzen was een Engelfch Predi- viool™!

kant , die op een groot Engelfch Konings fchip gefchikt was dienft te braght.

doen , en te Leiden in Hollandt zich hadt geoefTènt. Den Heer de
Ruiter , deezen man vriendelyk aanfpreekcnde , en hem zyn vryheit be-
loovcnde, braght door zyn minlykheit zoo veel teweegh, dat hy eeni-

ge dingen, died'andre gevangenen buiten orde verhaalden , wat klaarder

en omftandiger ontleedde , 't welk op deezen zin uitquam, Dat den 30 Bericht van

vanfulius vier fcheepen van oorloge
, vyfentwintigh koolfcheepen en^n

P

"

re.

twee kitzen , uit de Baay van Noordt , gelegen in de reviere van Lon- Pikant, aan-

den
, waaren gezeïlt , en vervolgens te Jarmuiden aangekomen. Dat f^f^'

deeze fcheepen volgepropt waaren met brave en welgeoefende foldaa- Engelfche

ten
, ten getaale van 8000 mannen , in acht regimenten verdeelt. Dat d

£°£
aa~

daar ook gereedt ftonden drie troepen ruitery, ieder van izo paarden. Eïaamen-

ïïat de Graafvan Schomberg over dit krygsvolk zou gebieden. <Dat gevocghdc

de vloot beftondt uit 80 Engelfche, en 28 Franfche fcheepen van oor-
y °°tcn '

tyh , fzaamen 108 zoo fcheepen als fregatten, mitsgaders zz of 2,4

^anders, en metjachten en kitzen wel 160 zeilen flerk. Daar byvoe-
gende

, dat men in de kitzen de gemelde vloot dien dagh , ontrent tien

Mylen benoorden de Nederlandtfche vloot , hadt onder zeil gezien , leg-

gende met het hooft om de Noordt. Den L. Admiraal de Ruiter zondt
daar 0p eenige galjoots langs de Hollandtfche kuft , tot aan Texel toe:

Krygs-
°m °p de beweegingen der vyanden te letten , en hem van alles kennis raadt.

*e geeven. Hy beriep ook den gantfehen Krygsraadt by zich aan boordt
, j^g^

7* hy de kondtfehap en 't bericht, ftraks gemeldt, bekent maakte, omfanght

j

als ook 'tbefluitvan zich met 's Landts vloot ontrent Schooneveldt tont-
^bne-

«ouden, den eerften van Auguftus by hem en de drie L. Admiraalen hy

a

frchrif-

ftornen
, welk befluit nu by alle de Leden van den Krygsraadt met^j

j
en

paarige Hemmen werdt goedt eekent. Ontrent deezen tydt ontitng
d'esquadres,

7n Heer de Ruiter twee brieven, den eerften van den Raadtpenfiona- «melkt*»

ïls Fagel, en den tweeden van hunne Hoog. Moog. deHeeren Staaten
: boegen
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1673. van welke brieven hy verfcheide affchriften liet maaken, en onder-de

fEsqua- hooltdeelen f omdeden en gemeen maaken : op dat niet alleen alit p-

dres
' perhoofden en Kapiteinen , maar ook de matroozen en foldaatcn

,

ook in den tweeden brief gedacht werden
,
daar door tot liunnen ?

l

^e
moghten aangemoedight en opgewekt worden. Deeze brieven ,

1

Heer de Ruiter noodigh achtte dat door de gantfche vloot.zouden g
-

leezen worden , en den tcgenwoordigen toeltandt der zaaken on

den , kan ik niet nalaaten hier in te voegen. De brief van den *a

penftonaris Fagel hadt hy den eerden van Auguflus ontfangen, en

de gelyk volght.

Weledele, Geftrenge Heer

,

Ik ontfange zoo aanftondts een mijfive van den Heere ^rtn^
e

ê

maandt , nevens welke zyn Hoogheit my Toezendt eene mijjive , ^
zeekere en vertrouwde handt gejehreeven uit Londen den M. ?

t

TVMmee- zelve maant , meldende dat de KoninkvanGrootbrittanjen dejfem

men - de om zyne vloote wederom in zee te zenden, en het
'

geëcht W
derdemaal te hervatten: dat zyne Majefteit met eenen ordrehaa ^

4 Mttnig- geeven om een goede quantiteit 1
infanterye 3 in klein vaartuig"

e
^

u' barqueren* , met intentie * om eene landinge te doen , en voorts teff

j

e

\infXe- 'en te branden, en dat men dat vaartuigh onder de befchermingev^
fen

'oo
grootc vloot zoude laaten zeilen , ende geduurende Vgevecht J

$cfje
.

me%
s~

doen landen, en wel voornaamentlyk , zoomen konae, ontr .r
c
yJt

6 vermar- veniHgh , om den Haagh in confufie
6
te brengen. Zyn Hoogheït} J

my hier by, dat wel niet vreeji of veel acht het dejfein 7 van ae .

men. fchreeve landinge , doch niettemin ordre gegeeven heeft ,
dattwe i>.^

meuten paarden naar den Haagh zullen koomen , en begeert ^
Vw Weled. Geftr. daar van aanftondts kenniffe zoude geeven ,

en
^

denkken ftellen, ofUw JVeled. Geftr. door eenigh klein vaartuig'-

duurende het gevecht , haar klein vaartuigh zoude konnen doe>* jgege
%Acht- -veren 9

, en die de/cente ' beletten. Ik zal bezorgen datnoch**" 4^
^lan- mïddagh aan alle de KoUegïen , inzonderheit van de Maas en /

f}r.

dtng. fterdam , gefchreeven magh worden , dat de zelve Vw ffele<*' ^
100»/- toezenden 't geen noch zoude moogen deji'eieren

10
. Godt de ^f[ tt fgheeken.

mac/Jt^ , die weet wat moeite wy gedaan hebben om d'Engetfc
ooteft

ji Te vree- appaiferen
11

, en hoegeerne wy hadden ontgaan met onze Geloofsge11

^ ^etejte en. '

m eenn
'

teuw gevec]0t te koomen , en die weet met hoe grooten onre ^je#

van haar aangegreepen zyn ende vervolght worden ,
hoope ik da ^

daage des ftrydts een rechtvaardige rechter tujfchen ons en 13

afo
weezen : en gelyk zyne goddelyke Majefteit ons tot tweern^ & -etVeft

lyk voor die twee groote maghten bewaart en de overwifining6

\&J> naa?

heeft, dat hy ook alzoo ten derde maaleons, om zyns Zoons
]en dat

zyne vaderlyke barmhertigheit byftaan zal. Ik zal meede jjltfeere
in alle de nabuurige Steden , ten dien einde , gebedenaanGodt finge*

onophoudelyk moogen worden gedaan. 3Tvoorfchreeve advys^ ^ men
z% proef,

landt gefchreeven, brenght mede , dat dit het laatfte eforf
! ae/yk

een
,nmg

'

doen zal, en zoo 't zelve kan werden gefluit , dat men baaj ^ u#
vreede met Engelandt zal hebben. Vw JVeled. Geftr.

kaJ

lmagJjt'%>

wel bevroeden ,
dat , naafl den zeegen van Godt den Heere a 6^ fa.

tj Afban- van wiens goetheit alleen wy dependeren ,}
, de behoudenijfe^ ^egetf

gen
'

ve Vaderlandt aan die van 's Landts vloote fmnght ,
t* dat of
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of het ongeluk ,

dat zynegoddelyke Majefteit vandie zyde verkenen zal 1673.
ons ofeengewenfchte vreede, of een jammerlyke elende ftaatte baaren:
en magh ik daarom niet nalaaten Vw Weled. Gejir. te bidden , dat
Vw -Weled. Gejir. uit eenige apprehenfie \ voor landinge ,

ys Landtsi fret*,

vloote niet en wil verzwakken , ik zal daar voor te lande zoo veel or-
dre zien te

ft
ellen als het moogelyk zal zyn : en bidde dat de goede

Godt
, de Heere der heirfchaaren , Vw Weled. Gejir. ende de ande-

re Hoofden, en gemeene Officieren van de vloote, met zynen zeegen wil
hftaan , en de hoofden van haar alle kroonen met eene victorie over
onze onrechtvaardige vyanden, endatwy, den anderen ingoede lichaa-

melyke gezondtheit ontmoetende , *t geluk moogen hebben , om aan de
goede conduitte \ , beleidt ende mannelyke dofferheit van Vw Weled. 4. Be/r*.

Geftr. en van de andere Hoofden ende Officieren , naaft Godesgenade ,

r,nz-

dank te weeten de behoudenijfe van ons lieve Vaderlandt. Ik zal in

aUegelegentheden trachten te betoonen dat ik ben ,

Weledele ,
Geftrenge Heer

,

n»gedeez,en ^oiuiy e
jjw jfeled. Gejir. ootmoedige dienaar ,

GASP. FAGEL.
De brief van de Heeren Staaten werdt geduurende het zitten van

deezen Krygsraadt ontfangen en geleezen , en was van den volgenden

inhoudt.

De Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Edele, Geftrenge, vroome, lieve getrouwe

,

Zyn Hoogheit den Heere Prinflè van Oranje heeft ons by miiïive , " Briefran

gedateert in 't leger tot Raamsdonk den 19 deezer maandt , doen adver-

"

teren
' , dat zyne Hoogheit by miiïive

, gefchreeven tot Londen den " neTaaUaiT

H der zeiver maandt, was geinformeert 1
, dat de Koning van Groot- " jj^jj*"

brittanjen van meeninge ende gerefolveert was
, zyne Majefteits ende" rS.

*

des Konink van Vrankryks vloote wederom zee te doen neemen , ende " 1 B
f^"

e

het gevecht tegens onze vloote te hervatten. Dat voorts zyne Ma- 44 Tc&.
Jeiteit een groot getal landtmilitie in aparte ende byzondere fcheepen 44 rechf-

*^dde doen embarqueren , om daar mede , het zy geduurende het ge- "

Vecht met onze vloote , ofte ook afzonderlyk , een landinge te onder-

"

^emen, ende alles te rooven, plunderen, branden, ende alzoo een"

B^neraale confternatie
3 onder de goede ingezeetenen van den Staat te "

j Verfia*.

ver\vekken : ende dat dit zyn laatfte en krachtighfte effort op ons " £e"he'f-

*°ude weezen, waar naa wy zeekerlyk of een gewenfehte ende avan-"
lagieufe 4 vreede , of zeer zwaare ongemakken ende onverdraagelyke "^oerdee-

COn
ditien * van handelinge te verwachten zouden hebben. Hooghge- "

lg

0̂0r_

^elde 2yne Hoogheit heeft, voor zooveel het Landt aangaat, zoo"

.

Veel ordre geftelt, als menfehelyker wyze tot noodige defenfie
6 ende " sBe/cber-

J^nweer is gerequireert 7
. En moeten wy den grooten Godt daar voor 44 mi

föerm
,

nkcn
, dat zyne goddelyke Majefteit de zaaken te Lande tot noch 44

etfcht.

ï°e zoodaanieh heeft aefchikt, dat wy , zoo door de conftitutie van" %GepeUt.

;
et Landt, de militieby onsopdebeengebraght, de afkoomende hul-

"

£ v*n onze geallieerden, ons onder zynen vaderlyken zeegen fchy- 44

J
en l* konnen belooven , niet alleen gelegentheit om hem alle ver-

44
nemin%en ,

7e entreprifes» te beletten, maar ook iets notables
10 op den zeiven "

vandt te konnen entreprenneren 1
*

. Godt de Heere almaghtigh zal " Xl0ndtr-

onze 44 »"™»'
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1673. ,, onze getuige zyn , dat wy by alle wegen ende middelen hebben ge

„tracht het herte van den hooghftgedachten Koning van Grootbritanjcn

„totvreede tebeweegen, ende voortekoomen het bloedtvergieten van

t Bdyde. „luiden die eene profeflie \ van religie doen : hy weet ook met hoe

„ groote onrechtvaardigheit den hooghftgedachten Koning ons den je-

„ genvvoordigen oorlogh heeft aangedaan , ende daar mede noch ver-

„ volght : ende hoopen en vertrouwen wy derhalven ,
dat die Heer

„ der heirfchaaren in den dagh des ftrydts , als een rechtvaardige recn-

„ ter , tuiïchen haar ende ons zal aanzien het groot oagelyk en ge-

„ welt, dat zy ons aandoen, ende dat zyne goddelykeMajefteit zajvo -

„ voeren het werk , dat hy tot tweemaal toe zoo genaadelyk ende nee
-

„ lyk , tot eeuwige prys van zynen heiligen naam
,
begonnen heelt, vvy

„ hebben zeer groote reden om Uw E. te bedanken voor de goede con-

\Be{Her\ng. „ duite j , beleidt en mannelyke dapperheit , in de voorgaande bataiijes f

ÏT
ech

' » by U gebruikt, ende by de andere Hoofden, mitsgaders Officieren,

„gemeene foldaaten en matroozen , met een onverfchrikt gemoet g

„volght, ende by onze vyanden zelfs hooghlyk geroemt. ^ï tvV

^fl

„felen ook niet, of gy , mitsgaders de andere Hoofden en 0^ie
*J
aC

* Bedenken.
tt van de voorfchreeve onze vloote , zullen zeer wel confidereren >

+ vitflag. n aan een goedt fucces f , 't welk tegens de voorfchreeve vyandtly^e
vAo

4. Verki-ee. u ten zoude moogen werden geobtineert \ , het welvaaren van "eeze
e_

j*j*fbangt. " ^taac menfchelyker wyze dependeert \ , en dat , ditlaatfte effoft
ült&

'

„gedaan ende afgeweezen zynde , menfchelyker wyze , een g
oet

„gelukkigh einde als voor de deure ftaat : ende zyn daarom wel

„zeekert, dat niet alleen gy , maar ook de voorfchreeve andere rio *

„ den , Officieren , mitsgaders foldaaten en matroozen , zullen alles a ^
„wenden wat onder Godes zeegen tot het verkrygeri van een eer Ln
„ overwinninge gedaan kan worden: dat de zelve wel in achtinge z

u ^
„nemen, dat aan de eene zyde, door een zoodanige overwinni*1^'
„ eere Godts , de vrye oeffeninge van zyn heiligh woordt , nier a

, ^
„in deeze , maar miiïchien ook in naabuurigc Lalden \e^e£

cn
„ende vaft geftelt, ons algemeene lieve Vaderlandt tot het b&°°;

„van een eerlyke vreede geholpen, ende onze diergekochte vrynelt &
"

*Beveftigt. „ftabileert* zal werden: daar aan de andere zyde, door een nederig'

VSSST "^ ellde onZe hecIc Pofteriteit t .
Jaa miffchien het geheele Getd^

1 Gevaar'. » meerde Chriftendom , perykel j zoude loopen van haar onder de
gee

„lyke flavernye van de Paus van Romen, zoo zeerby onzevoorou
^

„ren verfoeit ende gehaat ,
mitsgaders onder een ondraagetyfc-e

1

„fchappye van vreemde, ende zulks in een zeer ongelukkigen
'

„beide naar lichaam ende ziele, geftort te zien. Wy moeten "
jenL

„gelooven, dat onder de voornoemde vloote niet een ziele g
eV

,

vViI-

„ zal werden , die niet liever met een mannelyke dapperheit zoU
zyrt

„len betrachten het cerfte, zelfs met verlies van lyf enleeven,
v°

fterffe
-

„ Vaderlandt, zich zeiven, zyn vrouw en kinderen, tot zyn on
^ ajs

izeege- „lyke prys ende roem , en een eeuwige benedictie X te vervverV
nt zyne

mng
' „door een flaauwe lafhertigheit Godts kerke ende den Staat toi^

„eeuwige fchande ende vermaledydinge te brengen. E^k^^ten en

„de andere Hoofden ende Officieren, mitsgaders gemeene foWa
c f

„ matroozen , wei verzeekeren
, dat wy aan de eene zyde ,

die g^
„die haar in deezen vroomelyk gequeeten ende gedraagen zulK

: ^
„ben, als behouders, naaft Godt , van onze lieve Vaderlandt

zun
jie

„zien, ende haare verdienden erkennen : ende dat wy die geen
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liaar in deezen lafhertelyk ende niet naar behooren koomen te com-" 1673.
porteeren', voor verraders van haar Vaderlandt zullen houden, en" lDraa~

als zoodanige de uitterfte ftrafTe , zoo ecrlooze menfchen rechtveerde-
"

lyk competerende z
, doen gevoelen : en dat dien volgende de eerfte " x Pitüen'

ons als liefhebbende vaders, ende de andere als ftrenge Rechters heb-
ben te verwachten, GodtdenHeere almaghtigh zelfs die geene, die in

44

deezen ftrydt het zwaart flappelyk of flaauwelyk regens den vyandt ge-

"

voert hebben , of niet mede ten ftryde gekoomen zyn , met een geduuri- u

ge vloek gevloekt hebbende. Wy begeeren daarom dat gy deezc onze"
ernftige meeninge, die wy weeten de wille ende intentie 3 van zyne" jo^t
Hoogheit conform 4 te weezen, aan de andere Hoofden, Officieren," 4 <;^.
mitsgaders foldaaten en matroozen , zult voorhouden , ende doen voor-

"

«ouden , ende haar notificeren 5
, dat ieder naa zyn verdienden , of een "

5 ^4?»/
eerlyke vergeldinge, of een fchandelyke ftrarTe zeekerlyk te verwach- "

m*a<en-

ten zal hebben. Wy weeten wel dat een goede uitkomfte in zoozwaa-"
fen toeftandt van zaaken van den Goddelyken zegen dependeert 6

;
" 6 afhangt.

maar wy weeten ook dat Godt de Heere almaghtigh door middelen "

2yn zegen uitwerken wil : ende gelyk wy dit laatfte Uw goede con-

"

duite 7
, mitsgaders de onverfchrokken moedt

, courage 8
, goede wille" 7 M*-

en genegentheit der andere Hoofden en Officieren , mitsgaders folda- "
r'^

a
ten en matroozen , om U daar in te fecunderen 9

, aanbevoolen laa-"&av.
** 'r'

ten, zoo zullen wy niet nalaatenGodt den Heere almaghtigh vierigh-" *Febub
lyk te bidden; en is albereidts bezorght, dat de Dienaaren des Godde- "

*'^omen >

lyken woordts in haare predikatiën en bedeftonden zullen bidden
, ende "

de Gemeente opwekken , om den zeiven Godt te fmeeken , dat zyne H
goddelyke Majefteit U, de andere Hoofden van 's Landts vloote

, en"
Officieren , mitsgaders foldaaten en matroozen

, vaderlyk endegenaa-

"

delyk wil byftaan, in leeven en gezontheit fpaaren, met mannelyke"
dapperheit en zynen goeden geeft aandoen, tegens de machten der"
vyanden laaten beftaan , ende een eerlyke victorie en overwinnin-"
ge laaten weghdraagen, tot grootmaakingevan zynen heiligen Naam ,

"

en welvaaren van ons lieve Vaderlandt. Ende ons hier toe verhaten- <c

de zullen wy U, benevens de andere Hoofden en Officieren, mits-"
gaders foldaaten en matroozen

, beveelen in Godes heilige befcher-

"

minge. Aftum in 's Gravenhage , den 30 July 1 673 . Was ondertee-

"

kent, JOH. EEK. Onderftondt, ter ordonnantie van de hoogh- et

gemelde Heeren Staaten Generaal, wasgeteekent,

H. FAGEL
*E)e Juperfcripie

10 luidde : Edele, Gejlrenge , vroome , onze lieve ™o/-

&etrouwe, Michiel Adriaanszoon de Ruiter , L. Admiraal van Hol-
fch*f^landt en IVefivriejlandt ,jegenwoordigh commanderende

1

1

's Landts vloo- llde.

€n Qhefxl
.

, Het leezen van deezen brief in den Krygsraadt, gaf groot genoegen

J aHe de tegenwoordige Leden; waar over de Heer de Ruiter ook den
Wefren Staaten met een brief tot antwoordt fchreef: Dat hyvoor zich De Ruiter*

%>elve

mits*

* ' en trouwhartige waarfchouwing , als ook voor d eere die hunne Hoog.
l0% htm by hunnen brief hadden gelieven toe te fchryven : hoofende al-

Boek. Ooooo les
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1673. les zoodaanig te beflieren en uit te voeren, dat hunne Hoog. Mooi. geen

reeden van misnoegen zouden hebben , maar met 'er daadt zouden be-

vinden dat ze getrouwe dienaars en liefhebbers van 't Vaderlandt en

vryheit waaren. Ook liet de L. Admiraal de Ruiter den gemelden

brief, door zynen Predikant Wefthovius, den volgenden Zondagh ,
naactc

gedaane predikatie , aan 't gantfche fcheepsvolk voorleezen. We
^

zen met groote luft werdt gehoort , en de gemoederen met kloekliar-

tigheit ontftak: zoo dat veele met groot gejuich wenfchten, dat ze ge-

legentheit moghten hebben om te doen 'tgeen de Heeren Staaten op

hen begeerden. Midlerwyl ontfing men den tweeden van Augultus 111

Dcvyandt-den Haliee tyding, dat de vyandtlyke vlooten zich op de kuiten va

itmir; Hollandt lieten zien , en dat de gemelde vlooten , met een zeer groot

dckdtcn getal kleen vaartuig, de ftranden zeer naa begoften te koomen, 1»

fan"
01

" meening, zoo 'tfcheen, om re landen. Hier op hadden de Gccom-

Mcnftdt mitteerde Raaden eenige ordre beginnen te {lellen , tot bezetting

rigide ftranden by den Briel en Hellevoetfluis , door burgers ,
en tmar-

belaien. fchap ten platten lande , ook belaft eenig gefchut , kruidt ,
fenerp

^
lonten , naar de ftranden te doen voeren : en voorts van het ?

ad
f
r

*

der vyanden kennhTe gegeeven aan de Gecommitteerde Raaden in

^
e

te

vrieflandt en 't Noorderquartier , om in dat geweft de noodige °rdre
^e

{tellen: insgelyks aan de drie Kollegien ter Admiraaliteit ,
en **\

Sy
Burgermeefteren der ftadt Amfterdam , om , zoo veel moogely* W

^
ordre te ftellen, dat de zeegaaten van de Maaze en Texel ^[P^j

worden bevrydt. Ook hadden ze zyn Hoogheit verzocht ,
%0°

i^cn
ruitery als uit het leger gemift kon worden naar den Haage te vvi

zenden, om de vyandtlyke aanflaagen des te beter te konnen a^vVj0i.

Beraadt- Ook werdt over dit ftuk ter vergadering der Heeren Staaten van

da
a

a?o£r * a,idt, den tweeden Auguftus, 's nachts ten elf uuten, geraadtlla^
hc

'

ter vergaa en zeven Heeren uit hun midden gemaghtight, om te bezorgen
jeIf f

sua^van °P ontbode manfehap op de noodige piaatzen moght worden £
c

en

'

Hollandt ia en voorts alles te doen dat tot den meeftcn dienft van het l**?
'

noiianacm en voorts anes te aocn uai iui ucu uiw^v- ilvl, ^
rifCn

gehouden, afbreuk van den vyandt , zou konnen ftrekken. Ook weidt beuoü 1
.

cn hunne ' de burgery van den Haage, en eenige burgers van Delft en R°tte

n

'

Moo
G
g'°r°-

naar Scheveningen te doen trekken , en twee kompagnien ruiters
v

folutie daar Haaftrecht derwaarts t'ontbieden , een Kommandeur met vyft'g

opgenoo-
troozetlj 0f kanonniers, naar den Briel te doen zenden, enzyn^

0
*^

xAug. heit door drie Heeren te verzoeken , dat des zelfs geliefte mogn .

*

tc

zich in den Haage te begeeven, en zoodaanig aantal van krygsV
,

£

voet en te paardt op de ftranden te zenden , als tot afweering va
"

DeRmtcr
dreigde c

l
uaa<^t beftandt zou zyn. Dit alles werdt in der yl

^
kennisje" geftelt , en den volgenden dagh goedtgevonden , den L. ^^l^wjften
geevcn.

neraal de Ruiter kennis te geeven , dat de vyandtlyke vlooten op
d^o0g.

baakcn S

ncn van Hollandt wierden gezien. Daarna werdt by hunne^ Gt0°^kens
langbde ordre geftelt , om poften langhs de ftranden te laaten loopen ,

en
' t

ty_
ftranden. langhs de kuften te ftellen : teneinde, dat men t'alleruureip

0
^t,aa-4Aug

'

ding van de vyanden zou moogen bekoomen ,
endoordefeinen

kensby dag en by nacht van hun bedryf en beftaan moght gewaar

Ordre oP worden. Op het doen derfeinen werdt de volgende ordre &c
.

'

rde#*
defemen, Wanneer eenige vyandtlyke fcheepen voor de wal gezien ^

zal van den tooren worden gefeint
, by nacht met een vuur , J^er

vyandclu" uurs aan den anderen, eenjchoot gefchooten worden. ppan-
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Wanneer den vyandt de Maaze by nacht nadert , met twee vuu- 1^73 •

Ten nevens den anderen
, by dagh met twee manden nevens den ande-

fen , mede vier quartier uurs aan den anderen , felkens driefchooten ,

zoo wel by dagh als by nacht.

Naderende het Goereêfche gat , by nacht met twee vuuren onder den
anderen

, by dagh met twee manden onder den anderen , mede by dagh
tfte by nacht , vier quartier uurs aan den anderen, felkens twee
fchooten.

Wanneer de vyandt landt aan de Brielfche kant , by nacht twee
vuuren , als vooren , nevens den anderen , by dagh twee mandens nevens

den anderen , met zes fchooten twee quartier uurs te doen.

handende op Heüevoetfluis , by nacht twee vuuren onder malkande-

ren
, by dagh twee mandens onder malkanderen , twee quartier uurs

aan den anderen, felkens vier fchooten, zoo by dagh als by nacht.

Op welke feinen promptelyk fecours \ te verwachten hebben. fuuip, 0»t'

Ter zeiver tydt werdt ook ordre geftelt , om de Heeren Staaten van

Zeelandt te volmaghtigen , dat ze met kaapers zouden handelen , om
'tkleen vaartuigh van den vyandt, 'twelk op de kuften van Engelandt

,

tot het overvoeren vandelandtfoldaaten , gehouden werdt , te vernielen,

of het uitloopen te beletten : dat ook d'Admiraal iteit t'Amftcrdam met

kaapers zoude handelen , om hunne fcheepen by 's Landts vloot te voe-

gen. Met eenen werdt beflooten , de vloot noch van lyftoght te bezor-

gen tot den leften van September. De Gecommitteerde Raaden van

je Heeren Staaten van Zeelandt , zich ten hooghflen voldaan houden-

de over 'tgeen op den eerden van Auguftus tuflehen 's Landts vloot

en de vyanden was voorgevallen, en de Ruiters inzichten op de befcher-

ming van Zeelandt, zonden hem den volgenden brief , die hem den vyf-

den der maandt ter handt quam.

Weledele , Geftrenge Heer

,

Wy vinden ons verplicht V Ed. niet alleen te bedanken voor de noti-

ficatie 1

, die de zelve ons is doende by des zelfs mijfive van den twee- 1 Bekla-

den deezer , gefcheeven in 'tfchip de zeven Trovincien , zeilende ontrent
Schoonevelt , over de rencontres 1

tujfchen > Landts vloote met die van * ontmoe-

te vyanden voorgevallen : maar wel inzonderheit voor de voorzichtige 'wgeu'

diretlie 1
,
wys beleidt en goede voorzorge , die U Ed- in deeze, als in }

Beftie' ,

aUe andere zyne aflien 4 en direclien 1
, ten dienfte van den Lande , en

nn
*H<tnde-

tot afbreuk van de gemeene vyanden, hebt gedaan en aangewendt , en lmg
™j

eidt

^aar inne wy hoopen dat Godt almaghtigh fü Ed. als een weerdigh 5 e e
'

'

tnfrument 6
, noch veele jaaren genadelyk zal believen te houden, fpaa-

6 ^>ttuigt

Ten en bewaaren voor de confervatie 7 van Staat en Kerke , en dienft l^m'

Va* ons ahemeene lieveVaderlandt. Waar mede , Weled. Gefir. Heer

,

z*Uen wy V Ed. inde protetfie* des Alderhooghftenbeveelen. IntHof^f^
Va't Zeelandt, tot Middelburgh , den 3 Augufty 1673.

U Ed. goede vrienden ,

"De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Zeelandt.

Ter ordonnantie van de zelve

,

JUSTUS DE HUI BERT.

Ooooo % 'S daaghs
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1*73. 'S daaglis te vooren quam de Heer Moolenbeek ,

Burgermeefter van

Bezending Brugge , afgezonden door den Graaf van Monterey ,
Gouverneur der

Graafvan
Spaanfche Nederlanden, aan de Ruiters boordt, verfraaiende wat ordre

Monterey zyn Excellentie op de kuft van Vlaanderen tegens de vyandtlyke aan-

aandcRui-
flaagen hadt geftelt : met aanbieding van alles, dat ten behoeve of tot

A Aug . dienft van 'sLandts vloot van de Vlaamfche kuft vereifcht moght wor-

den. Wegens deeze beleeftheit liet den Heer de Ruiter zyn Excellcn-

Verfcheide tie ten hooghften bedanken. Doch op den vyfden quaamen verfcneide

Grootei
10

Grooten van Ooftende in 's Landts vloot , om die te bezichtigen ,
en den

koomen Heer de Ruiter aan zyn boordt begroeten , met naame , de Hartogen

vlootje-
van Villa Hermofa en Montalte, de Prins van Vaudemont ,

de Mar-

2icTtigc

C

n, quis van Mortarra, de Graafvan Bafligny, Don Francisko de Valasko

,

en de Ruiter natuurlyke ZOon van den Konneftable van Kaftilje, Don Ferdinandode

f™™' Valladares , Gouverneur , en Diego Dero , Burgermeefter van Ooftende

,

en noch veel andere Edelen. Dees toonden ongemeene groote genegent-

heittot den Staat, en wenfehten de wapenen van hunne Hoog. ^00
|'

e
-

#

y
s Landts vloot alle voorfpoet tegens hunne vyanden toe. De Heer de KW-

ter onthaalde hen met groote eerbiedenis termaaltydt , daar ook dan

L. Admiraalen , Bankert, van Nes en Tromp, toegeroepen werden, om

met den anderen vroolyk te zyn: 't geen met beter luft zou zyn gefcnie »

indien niet eenige der hooghgemelde Heeren met zeeziekte waaren

vangen geweeft. Tegens den avondt zeilden ze, ten hooghften vernoeg

over de Ruiters heufche beleeftheit, met het fregat, dat hen inde v o

6An- hadt gebraght , naar Zeelandt. Daarna quam ook de Prins van^an
?
in

j
'

de Graaf van Blanquenesme , en de Marquis van Konflan , uit VWan

ren, aan 't boordt van 'tfchip de zeven Provinciën , om 's Landts
vo

en den L. Admiraal de Ruiter te zien. Midlerwyl was alles in Hollan

in rep en roeren , toen men de vyandtlyke vlooten daar op de kul*
^

DTngel- mm - ®Gn tweeden van Auguftus zagh men ze in den laaten *?°
[en

fchc eri voor de Maas , jaa twee Engelfche kitzen quaamen binnen d'on^fP^

vSmen
16 in de Put

:

maar vermits het ftil werdt ,
en dat ze hun gevolg f

£

voorde hen konden krygen , liepen ze met de ebbe weder uit. ü\et ült °
mMaas

- men gedachten als of zy 'top den Briel hadden gemunt,
poch^om-

migen vernaaien, dat ze ook te dier tydt niet alleen door een fchiety*
0

mift werden belet, dié hun alle 't gezicht benam , maar ook d°ot

ebbe, die etlyke uuren langer duurde dan naar gewoonte. Dan an°?
r-

meenendat dit wonderlyk beletzei op andre tyden voorviel. Den "e

o

*

Voor s'che-
deri

'
met het aanDreeken van den dagh

, vernam men de vyanden

^

veningen. Scheveningen , zoo naa by de wal dat men hunne drie esqua»^? T

)e

H
d

ftder <
l
uaamely^ kon onderkennen. De roode vlagh zeilde aan de 11111

ij
en er voo. ^ bJaauwe aan de zycJe

> en wkte m '

tmi^cn .
DUS * ^

men ze tot 's naamiddaghs met vallende marszeils dryven.
A ^t

kompagnien burgers van den Haage , en eenige van Delft

,

tt0 ?nv&-
't ftrandt, met de landtluiden der omleggende dorpen, tot0l

l
tr
f?en ge-

tigh vaandelen voetvolks. Ook werden in der yl achtien ftuK
^aamen

fchuts derwaarts gevoert. Ten elf uuren voor den middagh ^
zes of zeven kleene fregatten achter eikanderen

,
methooghwaat .

^
dicht by de wal heen fchuiven, dat men daar met gefchut op ^
daar d'Engelfchen ook geduurigh met hun kanon op hebben

geantvvo^

Voor zonder veel rooys te fchieten , of iemant te quetzen. Daarna ^
mwÏo"' dc vyan^en we^r zeewaart in Noordt aan, en quaamen dien zelve

zee.
y op

middagh noch voor Zandtvoort en Wyk op zee , drie mylen van
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Twee kitzen liepen zeer naa aan ftrandt, en deeden veele fchooten op 16*73.

Wyk op zee. Hier , en in de zeedorpen hier ontrent
,

vergaderde ook
veel volks in de wapenen. Des anderen daaghs zagh men de vyandt- 4^«j.

lyke vlooten voor Egmondt , daar naa voor Petten , en eindelyk voor Egmondc

de Helder en Texel. Zyn Hoogheit de Priniïè van Oranje, van d
,

aan- cnPettt

d

n

e

»

komft der vyanden op dekuftenvan Hollandt in 'r leger tot Ramsdonk Hdderen
verwittight, begaf zich terftondt naar den Haage, daar hy den vierden Texel,

's morgens vroegh aanquam , gevolght van zyn regement guardens, en ^kom?
-

eenige ruitery , die de burgers en landtluiden , welke , onder
3
t beleidt in den

van denHartogh van Holftein, het ftrandt te Scheveningen tot die tydt

toe bewaart hadden, afloften. De Graaf van Waldek toogh ter zeiver
4 "z'

tydt naar den Briel , om daar de vereifchte ordre te (lellen , en keerde

daarna weer naar zyn Hoogheit. De befcherming van Walcheren werdt

den Veldtmaarfchalk Wirts bevoolen. Op dien zeiven dagh fchreef zyn

Hoogheit den volgenden brief aan den L. Admiraal de Ruiter.

Edele ,
Geftrenge , lieve bezondere

,

Wy hebben wel ontfangen Uw E. miffive , gefchreeven in *s Landt

s

fchip de zeven 'Provinciën , zeilende ontrent Schoonevelt , den tweeden

deez.es ,
mitsgaders de refolutie van den hoogen Scheepskrygsraadt ,

daar inne vermeldt , ende daar uit met aangenaamheït gezien de goe-

de conduite
1

,
dapperheit en courage* , by Uw E. ende andere Hoofden 1 sehidt.

ende Of"deren van 's Landts vloote beweezen , om de vyandtlyke vloo-
xMocdt-

ten te
J
bejegenen ende aan te grypen; En naademaal wy zyn geinfor-

meert 3 uit eengevangen , giferen avondt ten zes uuren , ontrent de hoogh- 3 onder-

te van Wyk op zee, uit het fchip van den HeereTrins Robbert gefchei-
recht'

den , dat des vyandts vlooten ontrent tweehonderdt zeilen fterk zou-

den zyn , ende dat de zelve vlooten koers zouden zetten naar Texel
,

gelyk men dan hier van de ftranden heeft gezien , dat de zelve vlooten ,

een tydt langh alhier voor Scheveningen in het gezicht van 't Landt

hebbende blyven hangen , verder Ooft ende Noordtooftwaart aan langhs

de kuften deezer Landen gezeik zyn. *Dat ook de advyzen* , die van ^Tydin-

alle zyden uit Engelandt ingekoomen zyn , hebben mede gebraght , datde&n'

landtmilitie , in Engelandt ingefcheeft , van daar met des vyandts vloo-

ten verzeilt zoude weezen. Zoo hebbenwy voor dendienft van't Landt
geoordeelt beft te weezen Uw E. hier van kennijfe te geeven , ende uer-

volgens goedtgevonden UwE. by deeze te ordonneeren* , dat Uw E. de
lel

Bevee"

voorfchreeve vyandtlyke vlooten zal obferveren
6 ende doen obferveren, "I'acU-

de zelve vokende , zoo veelUw Ed. zal meinen dat zulks naar fol-S1*»*-

daauen zeemanfehap zal konnen gefchieden , ende dat Uw E. ook de

voorfihreeve vyandtlyke vlooten zal bejegenen en aangrypen ,
zoo wan-

neer Uw E. met overlegh van den hoogen Krygsraadt , naa foldaat- en

^manCchap zal achten 't zelve met den dienft ende avantage 7
' van 't

jrmdeei.

landt overeen te koomen. 'Twelk wy Uw E. goede conduite* enbe- *

hoefde voorzichtigheit zullen aanbevoolen laaten, ende zullen ijodt ai-

^ghtiah bidden, zynen zeegen te willen continueren over de wapenen

f** den Staat, onder Uw Ed. commando 9
, en de zelve uouaen m

IO Be-

'heilige'proteclie
,0

. In 's Gravenhage, den^Augufty 1673. fderming.

U E. goetwillige vriendt,

G. H. PRINCE d'0 RANGE.

Ooooo 3
Dees
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itf7J . Dces briefquam denHeer dc Ruiter cerft den zevenden van de maan«
73

ter handen. Hy ontfing toen ook een brief van ecnige Bewmthebberen

t Maat- der Ooftindifche Compagnie \ ter kamere van Amfterdam :
ncir

,

^""T^ ernftie verzoek van de zaak geheim te houden, ontdekkende wat<

o

vprvvnrhrwordenderetourfcheepen nadoen

g

cze op den koers van de verwachewordende retoutfeheepen hadde g
-

c"
ftclt : zoo dat de tydt van hunne komft voorhanden was ,^

t weiK^verzoek van dat

hebbMcn'"
^C ^ C: 200 öat üe ryaC Van llurmc ^DUI vwuwuuw. >

nude hou-
der Ooftin- bekent werdt gemaakt, ten einde dat hy een gunftigh oogn zou ^

van een

Schipper.

Sagnie den op de behoudende van de voorfchreeve fcheepen
: )f™l t$t

aandeRm- ernftelyk verzochten. Ter zeiver tydt werdt hem door twee ga j

die hy langs de Hollandtfche kuft op kondtfehap hadt uitgezonden

,

richt, dat ze de vyanden ontrent drie mylen in 't
Noordtweiiei ^

Eemondt, en zoo voorts naar 't Texel, den derden en vierden

maandt , hadden ten anker zien leggen. Dien zeiven dagh '

b£
'tontfangen van zyn Hoogheits brief

,
by den gantfehen Krygsraa

ft

flooten, van ftonden aan met 's Landts vloot te verzeilen ,
en

f9° e^

tot in 't gezicht van Scheveningen te loopen, en dan verder tov
^

•s Landts gen wat men zoude doen. Daar op ging men t'zeil. Opdien dag

S gaat
's Landts vloot noch met twee fcheepen verfterkt, eerft met Het i ^

r

7^g . Uitrecht, 'twelk gevoerdt werdt door Kapitein Lonke ,
uit £ee

daarna met het fchip de Prins te paardt, onder 't gebiedt van den

tein Adam van Brederode, van Amfterdam. Toen quaamen no<>

n
vierhonderdt mannen, verfch volk, in de vloot, om op de fcheep

qZ

Komt in 't Amfterdam verdeelt te worden. Den volgenden dagh quam 's Landt ^
gez.chtvan

in >
c gezichr van Scheveningen. Daar verftondt de L. Admiraal d

gen!
vcwn

'

ter uit zeeker Schipper, die den zeften noch in d'Engelfche vloot

B«kht 'tfchiP van Prins Robbert was geweeft ,
dat hy uit verfcheide

:

* ^
fchen hadt verftaan , dat de landtfoldaaten door ordre van 1 rin*

efi

bert naar Jarmuideti/wel waren opgezonden, maar dat het voorn ^
was , wanneer 's Landts vloot zich van Schooneveldt zoude ne^

je

De Ruiters gewendt , dat volk dan op Walcheren te doen landen. De & ^
beraadenaa- Ruiter riep hier op dc L. Admiraalen , Bankert, vanNesenTro^'

n£jen

SJff, zyn boordt, en , dat bericht van dien Schipper overweegend*. *

it te
van Nes «i goedt , met een brief , door hun vieren onderteekent, zyn HoOgn -

"Hunfchry- gemoet te voeren , wat ze uit dien Schipper hadden verftaan ,

en
°jwel

ven aan zyn we/ oordeelden dat dit bericht zoo zeeker niet en ging, zy fl^^f*^ in
Hooghcit.

£iaar/yj, zaagen dat de vyanden hun, het zy in Hoüandt , of *£
Zeelandt , of elders, een voordeel zochten af te zien ,

daar
gen

quaamfte gelegcntheit toe zouden hebben wanneer 's Landts v
jJfiiet

ongeval over quaame. Dat der vyanden vloot zeer fterk
was

, ^y^en
zoo dat zy die zouden ontzien aan te taften ,

volgens het aanj ^^
van zyn Hooghcit van den vierden der maandt. Maar ^j'^at on-

een quaaden uitftagh moeften voorzien, en foverweegenhaddt?

j
gft

$e

gelegentheden het Vaderlandt daar uit zouden over koomen , j^
hun verplicht de zelve zyn Hoogheit voor te draagen : te meer , Qiverlegh

Hoogheits briefvan den vierden aitdrukkelyk vereifcht ,
datj ^s met

vandenScheepskrygsraadt daar heenen moeft zyngericht ,
w

zeidert

Hun £c" den dienft en 't voordeelvan den Lande overeen quaame. * 0? %0q ten

gSeheT ze van gevoelen te zyn, dat het beft waare ,
ommeop devyandw ^

pokeren Zuiden als ten Noorden acht te geeven , dat ze met s lm
iie ;(San^

Tool
Ul:ds

zich voor de Maas pofteerden. Hier op zouden ze zyn Hoog» ^
woordt verwachten , eer dat ze van plaats zoudenveranaer >

.
e

vyandt in 't gezicht koomen : want dan oordeelden ze aav * t>
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vecht van hunne zyde , behoudens d'eere van den Staat en zyn Hoog- 167$.

heit, zouden konnen en behooren fontgaan. Hierop baaden ze, ^
z "jJ

ovcr"

zyn Hoogheit hun met zyn hooghwys oordeel beliefde te helpen , ofte on-
z°° '

bepaalt te gebieden, wat ze doen zouden. In zyn Hoogheits brief was De
d

r"^"
belaft , dat de Ruiter de vyandtlyke vloote zoude bejegenen en aangry- zoek."*"'

pen, zoo wanneer hy , met overleg van den hoogen Krygsraadt , naar fol-

daat- en zeemanfchap zoude achten t zelve met den dienfl en voordeel van
't Landt over een te koomen. Dees bepaaling gaf hem zeer veel bekom-
mering; dewyl de vyandtlyke zeemaght veel fterker was dan 's Landts
vloot, en dat men ze nooit dan met groot gevaar van quaaden uitflagh

zou konnen bevechten : en geflaagen wordende , zou men den L. Ad-
miraal de ramp konnen wyten. Ook hadt men meer dan eens , als de

noodt perfte
, op halve kans den ftrydt met geluk gewaaght. Dies ver-

docht hy klaarder ordre , en zondt den gemelden brief door den Schout

van Scheveningen aan zyne Hoogheit. Op dien zeiven dagh werdtter

Vergadering der Heeren Staaten van Hollandt beflooten , zyn Hoogheit

te verzoeken, om 's Landts vloot met foldaaten te verfterken. Ook De Heeren

werdt goedtgevonden , ( dewyl men verftondt dat 's Landts vloot voor H^ndT*
de wal was) dat de Heeren Mr

. Niklaas van Molefchot, enM r.Korne- zendende

lis Hop , PenfionarhTen van Dordrecht en Amflcrdam , met Simon van f£°Mo-
Veen

, Raadt en Vroedtfchap der ftadt Alkmaar, zich ten fpocdighften lefchot,

Zouden begeeven naar en op het fchip van den L. Admiraal de Ruiter , en £°P4™
met den zeiven fpreeken over de gefteltenis van 's Landts vloot, en over van vCcn,

^tgeen in de zelve vloot zoude moogen ontbreeken, hem bekent maa- *an dc

ken de kondtfehappen , die , noopende de geftelteniffc der vyandtlyke vloo-

ten, en waar die zich onthielden, waaren ingekoomen: en voorts met
hem fpreeken over al 't geen den dienft en welftandt van 't Landt zou
moogen betreffen, en daar van ter Vergadering verflaghtedoen. De ge-

melde Heeren quaamen noch 's avondts ten negen uuren
,
vergezelfchapt

met den Hartogh van Holftein , aan de Ruiters boordt , daar ze dien

nacht bleeven , en den L. Admiraal de goede meening der Heeren Staa-

ten van Hollandt bekent maakten. Hy vertoonde hun de gefteltennTe Hunver-

van 's Landts vloot , en klaaghde inzonderheit over gebrek van kleen
nchtlDS'

Vaartuigh. Des anderendaaghs 's morgens ten negen uuren voeren ze
weer naar landt , en deeden terftondt verflagh aan hunne Ed. Groot
^Moog. van hunne verrichting. Ten zeiven daage werdt by de gemelde <>AuZ.

Staaten goedtgevonden , dat men 'tregemenr fcheepsfoldaaten van den

Kornel Palm naar de vloot zou zenden: cn dat zich ook de Raadtpen-

fionaris Fagel , en de Secretaris Lodeftein , naar 's Landts vloot zouden be-

gaven, om met de Ruiter in gefprek en in onderhandeling te treeden

°Ver den brief op den achtften aan zyn Hoogheit gefchreeven, endoor

!
lem en Bankcrt , van Nes en Tromp , geteekent. Dit werdt ftraks

in
'tvverk geftelt,' en de gemelde Heeren quaamen tegens den middagh

aan boordt, daar den grooten Krygsraadt by een werdt beroepen. De De Raadt-

^eer Raadtpenfionaris Fagel, het woordt voerende , liet eerft zyn Hoog- EJ^J™»
J^ts brief van den vierden, en daarna den brief by de vier L Admiraa- aandeRuj-

den achtften gefchreeven, op leezen , en toen vertoonde hy de ge-

^ltenifle der zaaken die toen in acht moeften genoomen worden om Maanden

°P de vyandtlyke zeemaghten, die zich in zee voor en ontrent het Texel *7P«*.
en>t Vlie hielden gepofteert, te letten , en die te wederftaan. Voorts

8af hy uitdrukkelyk te kennen, dat zyn Hoogheit tegens den toelegh der

gymden, van te willen landen, aireedts alom ontrent 's Landts zeegaa-

ten,
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1673. ten, en de kuften van den Staat, zoodaanige voorziening hadt gedaan y

en zulke ordres gejïelt , dat men daar over menfehelyker wyze geen

zwaarigheit hadt te maaken , maar redelyk geruft moght zyn : en da

over zulks 's Landts vloot (onaangezien dat veeie , zoo binnen als bui-

tens landts
, van ander verftandt waren, <en dat tegenfpraaken) welof

Schoonevelt zou hebben konnen gelaaten worden , indien men niet zoo

koftelyke Ooftindifche retourfcheepen alle uuren te verwachten hadt.

"Doch dewyl die nu daagelyks te gemoet werden gezien ,
zoo verzoen

hy 'tgevoelen van een ieder van de Leden des Krygsraadts daar over

te verftaan , en van hun te weeten , in wat voegen zy oordeelden ^
met 'j Landts vloot zoude konnen en behooren iets ondernoonien te wor

den , om de gemelde retourfcheepen te behoeden , en te verhinderen &

de vyanden die tot geen prooy weghrukten : waar door hun zelfs

's Landts ingezetenen middelen aan de handt gegeeven zouden wor

den om in den oorlogh noch langer te volharden , en den Staat m «

terfte verlegentheit te brengen. Daar ze in het tegendeel t

indien

zulks wier-at ontleit , zich genoodtzaakt zouden vinden een r ^
vreede fomhelzen. By dit voordel voegde hy eenige kraghtige re

nen , dienende om de Leden van den Krygsraadt te beweegen ,
*en ein

zich op zyn voorftel ten beften van 's Landts dienft zouden uitten
,

&

verdre aanbieding, dat , indien 'er iet aan volk of oorlogsbehoefte W°b

ontbreeken , men zulks naar 't uiterfte vermoogen zou trachten tever .

len. Doch met eenen bekent maakende , dat men de KollegienderA

raaliteiten tot het leveren van hun aantal in defcheepen , die men dit]

hadt uit te ruften , metgeen bidden hadt konnen brengen , en dat men 0

zulks geen meer verfterking vanfcheepen hadt te verwachten. De
^

ry&

raadt hier op raadtflaande , oordeelde wel dat het geen geringe zaak W

dat men 's Landts vloot , daar de meefte maght van den Staat in be

^

0o
tcgens zulke maghtige vyanden in een zeegevecht, daar d'uitkorm

onzeeker was , zou moeten waagen : maar niet te min werdt genoeg» ^

met eenpaarigheit van ftemmen geoordeelt , dat de noodtzaakt'lykhet ^. ^

DesKryRS- eifchte , dat 's Landts -vloot , met eenige zeefoldaaten Zynde
*

woorït?
1 de vyandtlyke maghten hoe eer hoe beeter wat nader zoude loofen

1

dat men de bequaamfte gelegentheit van wéér en windt moeft
^aarne '

men, om de zelve aan te taften, van 's Landts zeegaatentedrfen,
e

de zee alzoo veiligh voor d'aankomende retourfcheepen te mddken

,

een goede vreedete verkrygen. Daarop hebbende Heeren Raadcpen

naris Fagel , en de Secretaris Lodeftein aangenoomen , het antvvoo
^

des Krygsraadts
, op hun voorftel , aan den Staat en zyne

f0i-

zullen bekent maaken , en der zeiver bcfluit en ordre , nefïèns een
!?

t

e

nee-

daaten, op 'tfpocdighft naar de vloot te zenden. Toen hun affcheid^

9 Aug. mende , deeden ze dien zeiven avondt noch verflagh van hun Wc
f

ren aan de Heeren Staatcn van Hollandt, die daar op ftraks $°f vatt

Bezending den, de Heeren Molefchot, Penfionaris van Dordrecht, Maar

^
v
.kmaar,

HÖoXir
Amfterdam

'
Simon van Veen

»
Raadr en Vroedtfchap der ftadtM

oog Clt
" den Raadtpenfionaris Fagel, en den Secretaris Lodeftein ,

naar
-

t over
der , daar zyn Hoogheit was , te zenden : om met zyn Hoog11

zoe.

't verhaalde in onderhandeling te trceden , en zyn Hoogheit te
eI1

ken , dat hy , naa rype overweeging van 't geen ter zaake ?
oU

/lvCelcfl

dienen, ontrent het bedryf van 's Landts vloot ,
zoodaanige t>

^ o0i~

zoude geeven, als zyn Hoogheit ten dienfte van het Lan<^
Z
|°j*Lquaa-

deelen te behooren. Doch eer de gemelde Heeren op de Hela ^ ^
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Refolütie

der Heeren

1 1 Aug.

men, verftonden ze dat zyn Hoogheit weer naar den Haage was Ver- 1673,
trokken: dies keerden ze te rugh , en fpraaken met den Vorft in den
Haage. Daarna deedt de Raadtpenfionaris Fagel , den elfden van Au-
guftus ,

ter vergadering van hunne Ed. Groot Moog. verflagh van den
uitflag der onderhandeling , door hem , en d'andre vier Gedeputeerden
der Heeren Staaten , met zyn Hoogheit den Heere Prinfle van Oranje

,

over 't bedryf van 's Landts vloot
,
gehouden. Hier op werdt by de Hee-

ren Staaten , naa beraadtflaaging
,
goedtgevonden en verftaan, dat zyn staaten. «1»

Hoogheit door een brief zou worden verzocht, te willen beveelen , dat Hollandc »

de L. Admiraal de Ruiter met 's Landts vloot de vyandtlyke vloote hïgMD
*ou volgen , de zeegaaten deezer Landen , tot die van Texel en 't Vlie mcnaan

toe, onder Godts genadigen zeegen, voor d'Ooftindifche retour- en an-^SfaJE"
dre fcheepen, met de maght van 't Landt open en veilig maaken, de gaande hec

ïelve retourfcheepen , de kuften deezer Landen naderende , ZOO Veel '

s Landts

^oogelyk befchermen , de vyanden van voor de voorfchreeve zeegaa- vloot, zou

ten
, met de Goddelykehulpe , verdryven : zoo nochtans , dat , in gevalle

vcrzoekcn -

de vyanden de voorfchreeve zeegaaten zouden moogen openenen ver-

baren
, het dan niet noodig zou zyn de gemelde vyanden aan te gry-

pen of te volgen ; ten waare hy L. Admiraal de Ruiter oordeelde , dat

hy hen in zoodaanigen gevalle met voordeel zou konnen aanraden : dat
2yn Hoogheits goede geliefte moght weezen , dit bcfluit van hunne Ed.

Groot Moog. mede voor dienftig en noodig aan te zien , en toe te (tem-

men. Dat voorts zyn Hoogheit insgelyks zou worden verzocht te wil-

len goedtvinden, dat negen Kompagnien voetknechten van het regement

van den Kornel Palm , ten deele albereits naar 's Landts vloote verzeilt

,

ten decle in d'uiterfte gaaten deezer Landen zeüreede leggende
, op

's Landts vloote tot de voorfchreeve toght moghten worden gebruikt

;

devvyl 't voorfchreeve volk bevaaren
, zeekundigh , en op de vloote zeer

noodig was , en dat de voorfchreeve toght alleen voor eenige weinige
daagen zou duuren , en overzulks aan hooghgemelde zyne Hoogheit
geen groote ongemakken zou toebrengen : dat ook zyn Hoogheits goe-
de geliefte moght zyn , dat twee fregatjes

,
tegenwoordigh ontrent

Schoonhoven gebruikt wordende , naar 's Landts vloote moghten gezon-
den worden, devvyl die van alles waaren voorzien, geen nut op die poft
jonden doen , en in de vloot den Lande groot voordeel zouden toe-
brengen : en dat zyn Hoogheit wyders moght verzocht worden , in de
tegenwoordige gefteltenifte van tyden enzaakenwat meerder krygsvolk
in deeze Provincie ontrent dezeeftroomen te willen brengen. Ten zel-
ven daage werdt ter vergadering van Hollandt noch goedtgevonden , dat
de Heeren van Dordrecht, Delft, Amfterdam, Rotterdam, Schiedam,

Almaar, Hoorn, Enkhuizen, enMedenblik, met den Raadtpenfiona-
Tis

» en den Secretaris Lodeftein , over 't voorfchreeve bedryf van 's Landts
vloot met zyn Hoogheit in nader onderhandeling zouden treeden , en

.*yn Hoogheit verzoeken , om over het voorfchreeve bedryf zoodanige
beveelen te gceven , als de zelve ten meeften dienfte van den Lande

^oordeelen te behooren. Ook werdt toen by die van Hollandt ver-

*J

aan en beflooten : dewyl 's Landts vloot zoude worden gebruikt
,
om

f vyandtlyke vlooten , met Godts hulpc , van voor Texel en 't Vlie
te *erdryven, den Raaden ter Admïraaliteit tot Amfterdam en Weft-

^fiandt
, mitsgaders den Bewindthebberen der OoftindtfcheKomfagme

«eezer Landen, aan te fihryven, dat ze over nacht en dagh zooveel
0e
&ruft kleenvaartuigh naar de vloot zouden zenden ,

als zy eenigh-

XV. Boek. Ppppr zms

: 1 Aug.
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167? zins zouden konnen bekomen. Daarentuiïchen bleef 's Landts vloot

ontrent derdehalve myl van Schcvcningcn leggen ,
wachtende op naar-

der laft. Hier werdt de L. Admiraal de Ruiter van den Gezant van

Spanje , Don Emanuel de Lira , den negenden tegens den avondt be-

zocht en begroet. Daar op volgde den tienden ruw weder, zoo dat er

eenige kabels braaken ; doch 's andcrendaaghs zagh men 's Landts vloo

noch in goeden ftaat leggen. Den twaalfden der maandt ,
naa tnou-

hJnf°°
R' den van verfcneicle beraadtflaagingen te lande, quamzyn Hoogheitme

PriilTeyan een viffchers pink, voerende de vlagh van boven, 's naamiddagns
naa

P
rani= 's Landts vloot, verzelt met de Heercn Ryngraaf, van de Lek, ö

-

•sunl tingh, en verfcheide andere Edelen. De L. Admiraal de Ruiter zonar

vloot. hem zvn tweeden Kapitein, Pieter de Liefde , met de floep te gemoe^

daar hy in over ging. Aan boordt koomende , werdt hy met derri

Aigemee- eerfchooten ontfangen en verwellekomt. Men befpeurde op zyn *onl

"e
V

r

re

z

U

y

8
„

ht

alom groote blydtfchap by groot en kleen. Alle de fchccpcn
heten

komft. a i hunne vlaggen en wimpels afwaaijen. Het geroep van Lang M]

Trins , klonk van fchip tot fchip door de gantfehc vloot. De L.

miraal de Ruiter liet terftondt , op 't bevel van zyn Hoogheit ,

c

Scheepskrygsraadt aan boord; feinen , en terwyl men de Leden yetW? r

te, ging de Vorft met den L. Admiraal het fchip alomme bezien. V

op quaamen de L. Admiraalen Bankert , van Nes en Tromp .
cn v°? -

c

iSs"or
g ^e Viceadmiraalen en Schoutenbynacht aan boordt, en zyn ^o0

^^t)

ftïaapdïn vraagde aan den Heer de Ruiter, en d'andre Leden van den Krygsraa ^
Krygsraadt.

iloe en 0p wat WyZe mcn >s Landts vloote , tendienftvan denStaa ,

tot behoudeniflè van de verwachtwordende Ooftindifche fcheepen» ^
gens de t'zaamengevoeghde Koningklyke Engelfche en Franfche vloo ^»

die zich voor en ontrent het Texel en 't Vlie hieldt gepofteert

,

konnen en behoorde te bezigen? Hier op werdt by den Krygsraad >

pelyk beraadtflaaght , en in acht genoomen , dat het alomme &°?lC

Jn
fpraak en tweedraght zou veroorzaaken , indien zoo koftelyke fdie ¥j£J

.

in handen van de vyanden vervielen , zonder 's Landts zeem
agJ

lC

J^f,.

r

D
dt^

tySS" 2Lelvcr befcherming en behoudenis gebruikt te hebben. DerM^
ger

ftaat'dac ben al de Leden eenpaarighlyk geoordeelt , dat men de vyanden '
, ^

mende hoe liever behoorde te naderen , en de zelve met het meefte
^

behoorde nioeft trachten aan te taften , en , onderGodts zeegen , de kujl enf
ee
&u'0 .

bevechten, ten deezer Landen te doen verlaaten , en de zee alzoo voor ^aan
c^t

Die wordt mende retourfcheepen vry en veiligh te maaken. Dit goedtvindenw

Hoogheit
^oor zyn Hoogheit toegeüemt , als ovcreenkoomende met het oog^

toegeftcmt. merk der Hceren Staaten : en werdt dienvolgens beflooten,datmen
z"

dïr^ e
van ftonden aan in 'twerk zou Hellen: gelyk breeder vervat waS n^

'

noomenf" Hoogheits brief, op dat ftuk te vooren gefchrceven, die toen vve

âri|ii-

leezen, onderteekent, en den L. Admiraal de Ruiter ,
t'zyfler

n

ting , ter handt geftelt , luidende gelyk volght.

Edele ,
Geftrenge

, manhafte , vroome , lieve bezondere

,

Wy hebben wel ontfangen de miffive , by Vw E. en de andere

miraaien gefchreeven in het fchip de zeven Trovincien » Jaandt

,

tujfchen Scheveninge en Katwyk, den achtften deezer hopende

ende daar uit gezien de bekommeringe die de zelve hebben ,

om r^e

ordres van den vierden daar bevooren den vyandtaan tegryp
pâ el,

\Krfi*g. hebben vervolgens uit het rapport \ van den Raadtpenftonariï ^at

en den Secretaris Lodeftein , omftandelyk en in 't breede verftaa > ^
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gedachten Vw E. en den hoogen Scheepskrygsraadt , ontrent dat gehee- 1673.
Ie werk hebben opgevat , wy en moogen dan niet naarlaaten Vw E- en

de andere Hoofden van 's Landts vloote dank te zeggen, voor degoede

conduite 1 ende voorzichtigheit die de zelve gebruiken , om in den be- 1

ginne en voor den aanvang de gantfche zaake wel te overleggen , en de
mannelyke dapperheit die Uw E. en de voorfihreeve andere Hoofden en

Officieren betoonen , om 'tgunt eens gerefolveert 2 ü , onder Godes zee- 1 Bejioetep,

gen , wel uit te voeren ; Wy konnen wel verklaaren dat wy wenfchten niet
in deeze necejfteit 1 gebraght te weezen, van te moeten refolveren, de ^xoodt.

vyanden van deezen Staat te doen retireren* van voor de gaaten en de a aM'
zeekuften deezer Landen , tot het Texel en het Vlie toe , of 's Landt

s

tnaght
, met Godes hulpe , te employeren 5

, om die van daar te verdryven , 5 Befte-

en de voorfihreeve gaaten open ende veiligh te maaken voor de Ooft-
dea '

indifche retourfcheepen , en zouden alsdan wel hebben doen blyken , dat

vuy niets liever zouden hebben gedaan , dan het k even en de behoude-

nijfe van zoo veeldappere mannen, die zoo veel voor den Staat en voor

ons hebben gedaan , en onder Godes genade het Landt hebben lyelpen be-

waaren , buiten alle perykelen 6
te ftellen , en niet wederom in de waagh- 6 Gevaar-

fihaale te brengen eene fiheepsvloote , welkers confervatie 7 ofte ver-lies
ly

^
e

%e
e"
0

'

u
ons alle te zaamen van de uitterfte importantie 8

is > Maar nademaal wy den*,

den Koning van Grootbrittanjen tot noch toe niet hebben konnen bewee- J
Ge^k-

gen tot het aangaan van eene vreede met deezen Staat , en alzoo voor

te koomen het vergieten van zoo veel Chriften bloet als wy voorzien

dat in een naader gevecht tujfchen geloofsgenooten vergooten zal wor-

den , en dat den atmaghtigen Godt daarinne onze getuige zal weezen
,

dat ook V voorfihreeve naader gevecht by ons niet ondernoomen werdt
uit eene fucht tot glorie

, ofte om te verkrygen eene naame , dat wy een
machtige vloote van twee maghtïge Koningen hebben durven aangrypen

ende tegengaan , maar dat wy tegens onze dank genoodtdrukt werden
het leeven van zoo veele couragieufe 9 mannen inperykei te brengen, om ^Da^ere.

het lieveVaderlandt te befihermen en behouden i en dat wy , om die voor-

fihreeve defenfie
10

te prefteren
11

, hebben geemployeert 12
alle het ver- loBefiher-

tnoogen dat ons Godt den Heere almaghtigh heeft believen te verkenen
,

ming '

Bem.

&00 moeten wy ook betrouwen dat de goede Godt en Heere van alleheir- nel.

fihaaren en krygsmaghten in den dagh des ftrydts VwE. en de andere
Hoofden ,

mitsgaders Officieren en matroozen , krachtelyk zal byftaan
ge eg '*

in een gevecht , dat tot befiherminge van den Lande , uit eene onvermyde-

b>ke noodt , ter handt genoomen moet werden ; En gelyk zyne goddelyke

Majefteit zyne genaade tot tweemaal toe zoo vaderlyk en zienlyk , tot

a$ftentie 13 en befiherminge van Vw E. en de andere Hoofden , mits- 15

gaders Officieren en matroozen van de voorfihreeve vloote ,
heeft laa-^adt%

ten uit fihynen , dat ook alzoo die goeden Godt voor de derdemaal den

Vyandt
, die daar door niet bewoogen heeft konnen worden om aan een

redelyke vreede het oor te kenen , zal befchaamen , en in den daage des

ftfydts doen bezwyken, en dat zyne goddelyke Majefteit openbaar zal

"faken , dat hy een grooten vyandt , op zyn macht zich zoodaanigh ver-

effende , dat hy gelooft daar door albereits alles vermeeftert te heb*

y*> door eene mindere maght zeer wel kan inbinden, en eene verlof-

Jlnge en uitkomfte geeven, daar door zyn heiligen Naam des te meerder

&eeert en gevreeft moet werden , zoo als wy niet alleen tn voorige
,
maar

z7
** deezejegenwoordige tyden van die Goddelyke genaade handttafto-

^proeven, zoo te water als te lande, hebben gezien i Wy weeten wel

Ppppp z dat
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dat ook die Godt door menfchelyke middelen wil werken, en M™*'™
reukeloosheit zoude weezen , met een handt vol volks tegens e™k*.
heirleger aan te gaan, en dat Godt verbiedt zyne goddelyke M*JJ

te verzoeken; maar naademaal dit gevecht by ons ondernoomen mv

werden , om dat wy geen middel zien hoe het zelve te ontgaan, en

wy, tot onze behoudemjfe , hebben by gebraght alles wat wy mo^
konnen by een krygen, zoo moeten wy hoopen dat Godt ,

de ree

dïgheit onzer zaake inziende, ons om zyns Naams wiUe '^ö*f*

een zeegen verkenen zal; Vw E. en de andere Hoofden hebt>m *

wel <;econfidereert * , dat het de uiterfte
murmuraUe 2 ^conjujie

de veroorzaaken,dat zoo koftelyken fchat , als zyn de Oopndtjcp

tourfcheepen , in handen van de vyanden zoude hebben laaten v
...

ten, zonder 's Landt s maght gebruikt te hebben tot der zeiver rea

ge : en dat de vyandt , zoo een notablen « rykdom en advantage
5

.

hebbende , niet te difponeren
6 zoude weezen tot eene eerlyke le

-

ende die reden obligeert 7 ons om de jegenwoordige refolutte te m

neemen. Wy meenen niet dat het van noode u VwE.en de andere^
j

den , en Officieren ,
mitgaders foldaaten en matroozen , of

f
e ™m

aJ
e

om haar hier ontrent mannelykte draagen , dewyle wy overvloedige
}

^

ende reden hebben om haar alle te zaamen te danken voor de goe
*e

hr
le, by haar, onder Godes zeegen , zooloffelyk ende dapperlyk be!

uf }.

ende en zullen ook niet onderlaaten te betoonen hoe aangenaam het

ve aan ons is geweeft , maar verzoeken alleen dat de zelve, tot *rr

ringe van dit laatjte effort
8 onzer vyanden , daar in willen^

ren 9
, en, voor oogen hebbende de rechtvaardigheit van onze *aaK

jr
0jf

gens die voorfihreeve vyanden , dè groote genade door den grooten

tot tweemaal toe in deeze gevechten zoo klaarlyk fonzer hulP blm
zen, den welftandt die een gelukkige uitkomfte van dtt derde treften

Landt zoude toebrengen, ofte dejammerlyke ellende , daar tn zoo v

goede menfehen en onnozele kinderen, zoo naar ziele en lichaam*

de werden Qebraght , indien de vyandt de overhandt quam te veWJ

gen , ende zulks den zegen , die de zelve by Godt en menfehen zullen &epa

len , indien zy -vroomelyk tegens den vyandt koomen te ftryden , V
, de fchande en blame 10 die zy op haar zouden laadcn , indien &y ha«

laffclyk koomen te componeren 11

, haar uiterfte vermoogen^enJiy
wenden om den vyandt met courage

11 aan te taften , met een Wt®
A)t

ftandtvaftigheit allomme bejegenen , en den anderen als broeders ft „ -$

deren 13 en te hulpe koomen , niet twyffelende of zynegoddelyke MdJ
el ^

zal zoodaanige goede refolutie met een gezeegende uitkomft kroonen,
^

ons obligeren 4 om onze gedachten op dank en belooninge voor *
lf

keeren : en hebben derhalven, naar dat wy alles wat te cmfi.^e
ajvys

ftonde aandachtelyk hebben overwoogen , ende op het eenpaarig" J
0

van de Heeren haar Hoog. Moog. Gedeputeerden ter Generaal^

van de HeerenStaaten van Hoüandt en Weftvrteftandt ,
goedtgei-j i6

Vw E. mitsdeezen te ordonneren , dat Vw E. zonder eenigh 0> mt
tydtverlies, 't anker zal lichten, de vyanden van deezen\oV

^

eXel

's Landts vloote volgen, dezecgaaten deezer Landen ,
tot ^fir^e re-

en'tVHe toe, onder Godes genaadigen zeegen , voor de Ooftmaj
en <uei'

tour- en andere fcheepen , met de maght van 't Landt zal openen

ligh maaken, dezelve retourfcheepen , de kuften deezer Lande*
\ m

rende, zooveel moogelyk, protegeren^, endede ^oorfchreeve^

voor de voorzeide vyanden , met zyne goddelyke Majeftetts buipe , ^
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3

den zal : zoo nochtans , dat , ingevalle de voorfchreeve vyanden de voer- 16 \
noemde zeegaaten zouden moogen koomen te openen en verlaaten , het
niet noodigh weezen zal de voorfchreeve vyanden aan te gryfen ofte te
volgen, ten waare Vw E. oordeelde dat Vw E. haar in zoodaanigen
gevalle met advantage \ zoude konnen aantaften. Wy bidden Godtden t Met/.
Heere almaghtigh , dat zyne goddelyke Majefteit eenegoede en genadi-
ge uitkomft, tot zyns Naams eere , hier of wil verkenen , en T)w E- in

tyne heilige befchermingenemen : ende blyven

,

Edele , Geflrenge , manhafte , lieve byzondere

,

ui&utnin's Landts fchip de Uw E. Vriendtwfflige
z,even Provinciën , ten an- <->

G H. PRINCE d'ORANGE.
gufij I673.

Ter zeiver uure heeft ook zyn Hoogheit by monde alle de Leden
Van den Krygsraadt tot hunnen plicht vermaant , en met verfcheide re-

denen opgewekt , hun ook aanzeggende y dat de ftranden en zeegaaten

alomme wel waaren bezet en bezorght. Daarna het men al \ fcheeps-

volk boven koomen , ftaande zyn Hoogheit , de L. Admiraal de Ruiter

,

en andere Heeren van den Krygsraadt, op het halfverdek, daar de.ma-

troozen en foldaaten zich rondtsom plaatften , en die daar niet liaan

konden klommen in 'twandt, om zyn Hoogheit te zien, entehooren

wat men hun zou voorhouden. De Heer de Ruiter , het woordt neemen- De Ruiters

de, zeide met korte woorden: Mannen, 'tfchyntdatmen noch eenszal*^^
moeiten Jlaan , en dat de vyanden niet zullen ruften voor dat wy noch kheepsYoik

een derde L*?>s met hun zullen hebben gewaaght. Ook kan ik niet twyf tan^n
7"

felen, ofgy, die my nu tweemaal getrouwelyk hebt bygeftaan, zult ««HoogLdt.

ook de derdemaal toonen dat gy mannen zyt , die genegen zyn voor
y

t lie-

ve Vaderlandt
, voor d*oude vryheit , voorzyn Hoogheit , en voor vrou-

wen en kinderen , tegens alle vyanden , nevens my teftryden. Zyt gy
niet alle in 7gemeen , en elk in 't byzonder , hooft voor hooft , gezint uw
eereneedt, als eerlyke luiden, tot'er doodt toe te betrachten: te meer ,

om dat zyn Hoogheit, die hier nevens my ftaat , de blooden zal doen
ftrajfen, en de geenen die zich weldraagen eerlykbeloonen , welke lefte
Woorden zyn Hoogheit met zyn mynen en woorden toeflemde , en be-
Veftighde. Waar op al het volk met groot gejuich Ja riep , en de mee-
fte lieten de muts, op zyn matroos, om 't hooft gaan, en 't geroep van
hang leeft de Trias , werdt hervat. Welk betoogh van genegentheic
van den Vorft met driemaalen den hoedt te lichten heufchelyk werdt

^jegent. Straks daarna ging zyn Hoogheit weer in de floep , en liet

**ch aan de pink roeijen, en voorts naar Scheveningen voeren. In 't af-

leiden werdt hy van alle de fcheepen met veel kanonfehooten vereert. DeStaatca

^en zeiven daage istervergaaderinge der Heeren Staaten van Hollandt
, j^J*^

^
aar voorgaande beraadtflaaging , en naadat in achting genoomen was, ienG0dT

c~

llQe eerftdaaghs tuflehen de vyandtlyke vlooten en die van deezen Staat ^«f^
Wel een zeegevecht zou moogen voorvallen, en dat den Staat aan den Omdovcr-

pedenuitflagh van dien ten hooghften gelegen lag, en d'overwinning ai-

J?
efilyk hing aan Godts almaghtige fchikking ,

goedtgevonden en ver- ftaandcn
ltaan : dat Burgermeefleren en Regeerders van de Steden der Provincie «eflagh.ca

5°yde aangefchreeven worden , ieder in de zyne zoodaanige ordre te
*tellen, dat de Predikanten aldaar zyne goddelyke Majefteit daar over drebede-

*°*der ophouden vierighlyk zouden bidden, en by alle gelegentheit van

Ppppp 3 pre-
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1673. prediken hunne gebeden daar naar richten , en de gemeente daar toe

vermaanen , ook daagelyks byzondere bedeftonden daar toe aanitelien

:

en byzonderlyk mede ten zeiven einde de gemeente zouden doen by-

een koomen , zoo wanneer door 't gehoor van fchieten met kanon net

voorzeide zeegevecht zou moogen bekent worden. Des anderendaagns

,

vloot

3"!" '
s morgens vroegh

,
ging 's Landts vloot onderzeil ,

Noordtvvaart aan,
voorgaat ^ flappen Weftelyken windt , die 'snaamiddaghs wakkerde, en

13 Aug.
tCgen (jen avoncit Noordtvveft liep , met een betrokken lucht en reSen *

Derhalven werdt de L. Admiraal de Ruiter te raade, om niet van eikan-

deren te verftrooijen , d'ankers ontrent drie mylen dwars van Pette" c

Harde jaaten vallen. Daar leggende, kreegen ze 's nachts zulk een narden

ftorm uit den Weftnoordtweften , dat verfcheide kabels gebrooken
,

en

ankers verboren werden, onder anderen brak de Ruiters anker, zoo da

hy 't plechtanker liet vallen. Dit harde weder duurde, hoewel deene

tydt zwaarder dan d'ander , drie of vier daagen. Zommige fcheepen

verlooren twee kabels , een Vriefch fchip drie kabels en een anker, e

de Viceadmiraai Evertszoon twee ankers en kabels : zoo dat me »

toen 'tweêr wat bedaarde , noch genoodtzaakt was te blyven legge »

om te zien of iemandt zyn ankers en kabels kon vuTchen ,
en Der£

e/
Dc vloot Den zeventienden der maandtgingde Heer de Ruiter met de vloot we

"fjjb!?.' onder zeil , met voorneemen om zich te begeeven tulTchen het Tex

en 't Vlie , het landt in 't gezicht. De windt was toen Noodtweme
-

noorden, en men laveerde dien gantfehen dagh en den volgenden nac »

om de vyanden te naderen, die men toen verftondt dat vier of vy* J

^

len van daar op anker laagen. Op dien dagh ontfing de L. ^"m
.V

r

Le
de Ruiter twee brieven , van eenige Bewinthebberen der Ooftind»c

Compagnie , en Gevolmaghtighden van de vergaadering van Zeven

nen, beide dien dagh gefchreeven, d'eerfte op den Helder, de tv\e

in 't Compagnies jacht, leggende in 't Nieuwe Diep : meldende ntt"

r^
k
v

mmc
* groote bekommering en vreeze voor de retourfcheepen , die alle uu

ïooftindi- ftonden te koomen , ja al behoorden gekoomen te zyn -. hem nij^
cjd

fC

cn
fchec" kekent maakendc, dat de vyanden dien dagh gezien waarenr^ ,

Qpcn
' Breeveertienen en 't Landt , en dat ze , naaft Godts hulpe ,

geen andt

hoop hadden , dan dat de zeegaaten van 't Texel en 't Vlie weder ge°-

pent , en de gemelde fcheepen door hem en 's Landts vloot befchef^

moghten worden: met verder verzoek
, dathy daar een gunftig» 00

%L°tf

oïdrcvtrï
Z0U ktyven houden. °ok quam hem ten dien daage noch een

zynVoog- van zyn Hoogheit ter handen , van deezen inhoudt : dat zyn Hoog ie^

hcit
- in bekommering was gebraght , dat de vyandtlyke vloote wel naar d te

G
fdtn' moght verzeilen, om de retourfcheepen daar waar teneemen:
<*"g. dreordre, dat de Ruiter, van dat verzeilen kondtfehap bekoomende >

in zulk een gevalle met 's Landts vloote mede derwaarts zou

begeeven , indien hy oordeelde dat de retourfcheepen aldaar van "f^j-g
den zouden konnen aangetaft worden , en dat het verzeilen van s

^
vloot naar de Eems , naar foldaat- en zeemanfehap zou behooren &^
fchieden. Eenige daagen te vooren hadt de Heer Raadrpenfionan^ h

hem gefchreeven, dat zyn Hoogheit 's Landts vloot niet a^een1^n tfél'

hart , maar ook met zyn oogh zou volgen, zich daarom naar <* e m
der begeeven , of dat 'hy 't werk zoo veel tenaader zou moogen ™'foS

zoo veel ordres zou moogen ftellen , als tot verfterking van /t^c de

vloot zouden konnen gegeeven worden. Ontrent deezen tydt * ^
L. Admiraal de Ruiter bevoolen , dat men een nette lyft zou r

^cn

ven
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ken van 's Landts vloote , verdeelt in drie esquadres , en elk csquadre
in drie fmaldeelen, mitsgaders der zeiver bemanning en monture, die
den zeventienden der maandt werdt voltrokken , en daarna aan hunne
Hoog. Moog. gezonden, 's Landts vloot beftondt toen

, op den zeven-
tienden van Auguftus , in 75 fcheepen en fregatten van oorlogh

, 25 bran-
ders

, en 18 advysjachten , t'zaamen 1 1 8 zeilen , voorzien met 43 1 2 (tuk-
ken gefchuts , en bemant met 174J2 matroozen , en 2582 foldaaten.
Ook werdt de vloot den achtienden noch verfterkt met 165 foldaaten
en 177 matroozen , die op de fcheepen, daar men 'tmecfte gebrek van
volk hadt , werden verdeelt. De zee- en landtfoldaaten (tonden onder
Luitenants

,
Vaandrighs

, Sergeants of Korporaals : ook vonden zich

Verfcheide Kapiteinen op 's Landts vloot : naamentlyk
, Johan Ram-

melman, Gerrit Krabet, Jan Morres, Pieter de Glarges , Hugo van

Aflendelft, JanTeeding Berkhout, Fredrik Lier van Wyenhorft, Kor-

nelis Witzen, Dirk Haringhkaspel
, Severyn van Oldenhof, Pieter van

builen van Nievek , Blomme , Albert van Harderwyk , Jan Babtift Ber-

nard , Heer van Refé , en Warnard Matthyszoon , die daarna hun deel

hadden in 't gevaar en in d'eerc van 't volgende gevecht. De vloot

,

gelyk gezeit is , hadt den zeventienden en den volgenden nacht de vyan-

den met laveren gepooght te naderen , maar kon door 't hardt weder,

dat t'elkensopftak, weinig vorderen : ja verfcheide fcheepen leeden door

't laveren en hardt prangen merkelyke fchaade. Zelfs de Ruiters groot

marszeil woey aan (tukken , een ander fchip verloor zyn groote (teng

,

een ander zyn voorfteng , en twee verlooren hun voormarszeilen , en
braaken hunne rees : en wel zeftien fcheepen raakten een groot (tuk

weeghs in de ly van 's Landts vloot af. De Heer de Ruiter
, oordeelen-

de dat met onder zeil te blyven veele fcheepen zouden worden be-

fchaadight , en de vloot van een vcripreidt , verftondt dat men met de

vloot wat dieper in zee zoude loopen , en weer ten anker koomen , om
beter weder en gunftiger windt af te wachten. Daar op (tak ment'zee-

vvaart in , en quam op vyftien vadem , Kamperduin Zuidtoofttenooften

van zich , ten anker. Toen deedt de buitewacht fein , dat zc de vyan-
den zaagen. De L. Admiraal de Ruiter zondt twee galjoots , om de ly-

Waartfte fcheepen aan te zeggen , dat ze hun beft zouden doen om by
de vloot te koomen. Op den avondt braght Kornelis van der Hoeven

,

Commandeur van 't fregat Schiedam, een Engelfche kits of hoeker, ge-

monteert met acht (tukken , en bemant met achtendertig man , die hy
genoomen hadt, onder de vlagh. Ter zeiver tydt moeft men uit ieder

esquadre een brandtfehip, dat niet langer zee kon bouwen, uitdevloo-

te opzenden : het eerfte om dat het geen chaloup hadt , het tweede by

gebrek van ankers en touwen , en het derde mits lekkagie , en andre

°nbequaamheir. Den negentienden bleef men noch (til leggen ,
wach-

tende op beter windt , en de brandtwacht braght tyding, dat de vyan-

den noch laagen als vooren. De Heer de Ruiter fchreef toen aan eeni-

8e Hecren , wat vlyt by hem was aangewendt om de vyanden te nade-

un, en dat hy verwondert ftondt Jat de vyanden, die 's Landts vloot

d*ar wel zaagen , niet beleefder waaren, met hem een wemighte ge-

™°et te koomen
, dewyl ze de windt tot hun voordeel hadden. Zeeker

Peer, die zich op den Helder onthieldt, liet hem weeten, hoe uit Keu-

daar men toen van vreede handelde ,
werdt gefchreeven, dat een

^
e*ant van Zweeden, met een Engelfch Gezant in gefprek geraakt, al

boettende hadt gezeit: (ziende mitfehien op het geen tuflehen d Engel-

fche

1673.
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1^73. fchc en de Nederlandtfche vlooten den eerflen van Auguftus wasvoor-

'

gevallen) T>at d'Engelfchen beleeft vaaren , dewyl ze voor de Hollan-

ders ruimte op de zee maakten : en dat d'Engelfche Gezant daar op

antwoordde: T)at de Hollandtjche vloot met de fefi'was beftnet', en dat

d'Engelfche daarom met de zelve geen doen wilden hebben :
maar da

de Gezant van Zwecden daar toen op zeide : Verftaan te hebben da

d'Evgelfchen aan de loop vaji waaren , 7 welk ook al een befincttelyM

ziekte was. Of dit gefprek zoo waarlyk was voorgevallen ,
of van

iemant verziert , kan ik met geen zekerheit zeggen : maar den brief
,

cue

te dier tydt verhaalde , heb ik zelfs gezien , en laat een ieder daar van

Een Ooft- oordeelen naar zyn believen. Geduurende dat ftil leggen van beider zy ts

Mty vlooten , viel een Hollandtfch Ooftindifch retourfchip ,
genoemt l aa-

genooinen. penburgh , dat , van d'andcrc afgeraakt , voor uit quam ,
ongelukkely k on

19 Aug
' der de vyanden , en werdt door den Franfchen Kapitein de la

>E

zoAug. genoomen. Den twintighftcn , toen de windt 's nachts te v°°j
en

e£r
den Ooften was gekoomen ,

ging 's Landts vloot 's morgens vroeg» vv ^
De vloot onderzeil, Noordtvvaart aan , maar met wcinigh koelte ,

zoo oa

oScnErii
ĉneePen flechrs met de vloct dreeven. Ontrent ten tien uuren *ree£

Kryghrde men de vyandtlyke vlooten in 't gezicht , die het tegens de Neder a

•t >ézicïu

in ^crs aan te loefxvaart van mm heen leiden. 'S Landts vloot zeilde Noor ^

-

tgew
lloorc]rooft , en de vyandt Zuidtzuidtooft wel twee mylen boven

^
Het getal Nederlanders heenen , die toen ontrent honderdtvyftig zeilen m

fthéépco
vyandtlyke vlooten telden: en houdt men dat daar onder ontrent n

derdt en vier kloeke fchcepen en fregatten van oorlogh waaren.

L. Admiraal de Ruiter, ziende dat eenige van zyne loefwaartfte icne -

pen door do vyanden , die de loef van hun allen hadden ,
zouden

nen aangetaft worden , eer en bevooren dat de lywaartfte de gen1 ,

loefwaartfte naar behooren zouden konnen by en te hulp koomen
,
h

De Ruiters dit met brieven , door galjoots , aan de L. Admiraalen , Bankert en a ro r

Snikokert tc bedenken, met aanmaaning, dat men niet te voorbaarïgh woef )^
en Tromp, maar eikanderen tydt en gelegentheit moeft geeven , om gelykely* et

gejlooten aan de 'vyanden te moogen koomen , en die, onder G0"1

i,m.

gen , ten dienft van 't lieve Vaderlandt , dies zelfs Regeer^ »
en

j t
ne waarde vrienden , met voorfpoedt te bevechten : oordeelende >

aa

het re dier uure wat te fpaade was, om
, naa 't inwachten der Jy^

ar

fl
]

fcfae'nnf?"
ĉneePcn •

veel te konnen verrichten. Maar d'Engelfche en r r

den voor fche vlooten maakten , hoewel ze de windt tot hun voordeel had »

heT'e^'! Seen mynen om °P ^c Nederlanders af te koomen , en fcheenen
etgevuu.

vec^ vQor ^ien te my Cjen> yVaar 0p dc kuiter 's naatni^aê
r

1S

n£jc<

trent ten half vieren het met haar heenen om de Zuidt over vv'

Qt

Men was toen de Franfchen naaft , en d'Engelfchen waaren een
g^

ftuk weeghs te loefwaart van de Franfchen, en zy hielden
'ta

j ^vinjt
de windt. 'S Landts vloot hieldt den zeiven koers ,

zynde <
de^

Ooft en Ooütennoorden , tot naa zonnen ondergang, en zeiildet^ ^
middernacht op het loot aan

,
op dertien , twaalf, en elf va

j^ji-
^SLandtï

cjen Ooftzuidtooften , nevens de vyanden. Maar toen de Heer w
den gant- ter oordeelde dat men naa genoegh aan de Hollandtfchc kul

n(jcn<
fthea nacht.

l00pen, deedt hy ten twee uuren naa middernacht feiri om te w ^
Hier op wende 's Landts vloot Weftnoordtwcft over. Toen za

g^jiC11

de vyanden ook fcindoen, en zeilden Noordtnoordtooft. °n
Tintigh-

liep de windt Ooftzuidtooft, en 's morgens vroegh , den cenennv ^.
ftcn van Auguftus , met den dagh , bevóndt zicji de L. Admiraal ^

1 Aug.
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,
Vl°0tCin 'tge2icht van de ^ftvanHollandt, tufTchen i67) .Stenen Kamperduin, geen twee myj van 'c landt, en hy zagh de vyan-"«en in y van zich leggen : zoo dat hy dien nacht met een oelukLej

c,ocfT^chngheic en zeemans ftreek, L loef van hmb^£^*^
^onbeletdt

,

zich dienende van het behulp der duifternü , Ahdifhthieldt aandekuft en, die koers houdende tot den volgenden morren def'"^vindt won vanfEngelfihen. De Heer de Ruiter
, willende Srdeel^

gebruiken, deedt 's morgens by tydts fein, dat zich elk in ordre zou
rangeren

,
om de vyanden aan te taften. Dit werdt fpoedelykin 't werk

77 'M °'

geitelt: ook zagh men dat d'Engelfchen enFranfchen zich insgelyks in
ordre fchikten, wachtende de Nederlanders metkleen zeil in. Zywaa-
cn van gelyken in drie esquadres verdeelt. Het hooftesquadre onder
^nns Robbert, als Admiraal, voerende de roode vlagh , hadt Johan
«ermans tot Viceadmiraal

, en John Chicheley tot Schoutbynacht. In
tesquadre der blaauwe vlagh hadt de Ridder EduardSpragh het gebiedt
en de Graaf van Oflèry Schoutbynacht. De Graaf van Eftréc geboodt
over 'tesquadre der witte vlag, beftaande uit Franfche fcheepen De
Nederlanders naar de vyanden toeloopende, hadt Tromp eerft d'avant- *A«g
guarde of voortoght, de Ruiter de batailje of middeltoght , en Bankert
a arnereguarde of achterhoede. Maar de vyanden ontrent ten halfach-
ren tegens hen -aan wendende , liet de Ruiter ftraks daarna fein doen
van ook te wenden, en liep met 'sLandts vloot voor de windtom om
des te eer aan de vyanden te raaken. Door dit wenden kreeehnuBan
kert met zyn esquadre de voortoght, de Ruiter de middeltodit enTromp d achterhoede. Ontrent ten half negen viel Bankert op 'tesquadre van Eftree die 'svyandts voortocht voerde, in, en vervolgend deRuiter op Prins Robberts esquadre der roode vlagh , en Tromp ofd'ach Wen
tertocht der vyanden, 'tesquadre der blaauwe vlagh, onder de 1 Ridder
Spragh Toen begon den ftrydc aan alle kanten , doch in 'teeneesqua-

11 US'

vlLZ
fc^ir

a
óan in Van 'tFranfch esquadre der witte Gevecht

iagge, onder Eftree, werdt eenpaarighlyk van de Nederlanders enFn- [
anBa\

onthSï n i T '

'

C Eftr6c aan Scen moedt noch beleidt T Wlttc
on brak. Doch men houdt dat hy door een helmelyke laft van zynen^omng vverdr wederhouden. Maar zyn Schoutbynacht, de Martel, p00- DapP«-gende zyn eer te betrachten

, raakte met etlyke fcheepen van Bankerts ï?
cT dc

squadre in zulk een hardt gevecht, zich dapper verweerende, dat hy
"

11 groot gevaar verviel
,
en in den brandt werdt gefchooten

, dien hy ter
gauwer noodt blufchte , zich bergende byd'ancïre fcheepen van Eftree,
°bendewel zesendertig man verlooren , en zich beklaagende , dat
r» hem niet hadt bygeftaan naar behooren. Ontrcnt'deti zeiven tydt

£
°ghden de Franfchen den L. Admiraal Bankert, die eenighzins van

hem ?
S(ïuadre was afgeraakt, te verbranden ; maar de brander, die 'top

pr

hadt gemunt, w7erdt vruchteloos gefpilt. Daarna dreef Bankert de

dei
Q

fn om de Ooft, daar ze in de windt bleven leggen hangen , zon-

*oon
Crom a^ tc Zoomen, waar opzy door de Viceadmiraalen Everts-

wyke
En"° Doedcs $ car werden naar gewendt , doch geduurigh af-

ter u
n
?
c

' hielden ze voor hun geen ftandt. De L f
Admiraal de Rui- DeRaiters

^obbe
erwyl met z

>
Tn ^^dreeen fchrikkelyk gevecht met Prins

ts esauadre fW „u„y> M.en floegh etlyke maaien door berts «gua-

ï'ander de loef hebbende. De Neder-
dcc *

:1kan?
tS esc

l
uadre der roode vlagge.

^eren heen, dan d'eeri, dan d'an^ B9ek. Qqqqcj lan-
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167 r landers fchooten met hun kanon zoo ras als met musketten tin

« ij.
3

te.ens de vyandcn eens. D'Engclfchen zeggen, dat men zoodaamg,
vocht

,

als of men door een verborge drift wou te kennen geeven ,

aai

lefte ftrydt zou zyn , in 'twelk men duiterfte proeven van

dapperheit zou toonen. Ter zeiver tydt werden in vcrfcheide-

tioi

fche Steden, daar men , door 't grouwzaam gefchiet oi by ana«

delen, kennüTe krcegh dat de vlooten aan malkanderen waaren, y

a
G
*f' baare gebeeden tot Godt uitgcftort. Op het luiden der klokKen11 F

SS? de kerken, en de vergaderplaatzen van alle g^^^^Zca
B6"*? duizenden vanraenfchen fmeekten ,

op den voorgang der Fredj** .

£Ë± Leeraaren, omgenaade, byftandt en verloffing, ten goede>^
Va

n
Hoiiandc |ancirs Ook gedenkt my dat men binnen Amlterdam al ici ^
gehouden.

of tjci; uuren d£ Gemeentel by een klepte en niet alleen voo ^
middagh , maar ook namiddagh , en 's avondts bedeftonden niew . ^
zoo grooc een bcweegenis der gemoeden, en vuurigheit van ge

» ^
men daar noch nooit in eenigen noodt onder d'ingezeetenen n

t

fpcurr. Want elk hielde dat aan deezen flagh het gantfche Vaa
jfe

hing, en dat men nu vocht om 'tuitheemfch juk t'ontgaan. v

keer weder tot het gevecht, daar de L. Admiraal dc Ruiter met ^
nen groote vlyt deedt om Prins Robbert te naderen :

dan die v ^
vier of vyf branders omringht, en werdt van zyne noodtnuip«

jfl

lyk befchermt. Maar des niettemin braght de Ruiter eenige od ^
zyn esquadrc , dat wat van een raakte , zoo dat eenige brana ^ ^
hem af drcven. D'Engclfchen zochten met hunne branders , ^

fSrs tot achtcntw.nrigh toe in de vloot hadden , veel te verrichten
;

fl

_ rf

vCro»«t of Nederlanders hebben hun eenige der zelve metfloupenatgenoon
VCrbra0dt

'

hen genoodtzaakt daar den brandt in te fteeken. Een brander, lp

de Luipaart, een Pinasfchip , met twintig man en zes y«eftuK* J en

voert door Mattheus Borren , werdt door de Ruiters volk verov
-

.

f ^

daarna door zyn laft verbrandt. Ontrent ten tien uuren
,

of *a
. urde,

krcegh men een dikken mift met reegen ,
die ontrent een uj»

r
NeS

VanNes doch evenwel werdt geduurigh gevochten. De L. Admiraal
jn

meï?nns
ht

raakte nict Prins R°DDert en nocn 2es °f zcven Engelfche ĉllfgiwas.

Robbe
r

«.

s

een hachelyk gevecht ,
dewyl hy meeft in 't voorde van zyn fm*

^thout
Lydc (chaa-

de
Zyn bezaansroede werdt midden door gefchooten , en al zyn ron

puS

zoo befchaadight , dat hy zeer reddeloos en onmaghtigh wier
,^m leg-

Lafhartig- leggende ,
zagh hy drie Kapiteinen van zyn fmaldeel boven 1 ^

dricKapi- gen , zonder de vyanden te naderen : dies zondt hy een vafl

tcinco. hen toe, met bevel, dat ze nader zouden koomen :
maar in P

teveran-

dat t'achtervolgen , deeden ze geen vlyt altoos om van P
laatS

zeventig
n

deren. Een van dc gemelde drie , voerende een fchipmet^^ bleef

Hukken, brafte dan 'teen en dan 't ander zeil tegen de ma
^uurboordt

zoo aan bakboordt van Van Nes leggen, die de vyandt te ^
Drie En- Van zich hadt. De mift of rook wat opklaarende ,

zagh v
^
tervvy*

fcheepenof vyandtlyke fcheepen, 'tzy branders ofandere ,
branden. Daa

^en was

brandrrs van Nes bezich was om voor zyn groot marszeil ,
da

t ^
verbrandt.

efchooren , een voormarszeil aan te liaan, en zich w-eer *
epe

nheni

DcFran- ken, was Prins Robbert met noch eenige andre Engelfche:re r
bt ar

r.l!__" , _.r i ^ A» UUnA™ „™ aÏ k™li hv/etrendc ,
c '' „ide

was Fnns ïvooucn met noen eenige anurc t»^»1"
•

en i,oh —
fchengeën yoorby gefchooten , de blinden voor de boegh byzettende , * ,ae

Sc!""
1
- voor hem heenen loopende: maar 2y koften 'tvoor den L.Aj Ban-

wcghnich Ruiter niet overhaalen , waar om zy byftaaken. üe « on&et^
de

SÏÏ.' ken, ziende dat de Franfchen geen ftandt hielden ,
vondt on6 he0
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L. ADMIRAAL DE RUITER. 8^0
hen lang te volgen , om niet te verre van 'tgros van 's Landts vloot af 1673.
te vvyken, en wendde het naar de Ruiters esquadre, zich daar by voe- 11 Auz-

gende, om 't esquadre der roode vlaggemet te meer krachts aan te val-

len. Hier door werdt Prins Robbert de laft te zwaar , men gafvan alle P"ns ^°
b*

ïyden vreeflyk vuur op hem en de zynen , en dreef hem om de Weft. wyken?
'

Men zagh hem te dier tydt Noordtvveft aan, en de Franfchen Ooft aan
loopen

,
waaijendc de windt toen uit den Zuidtzuidtweften. De Rui-

ter
, van Nes , en Bankert

, vervolgden Prins Robbert en 't esquadre der
roode vlagge, dat te vergeefs hulp van de Franfche verwachtte, tot on-
trent twee uuren naa de middagh. Ondertufïchen was de L. Admiraal

Tromp met zyn esquadre, en 't esquadre derblaauwe vlagh , in 't Noor-
den t'eenemaal uit het gezicht geraakt. Derhalven oordeelde de Heer
de Ruiter , dat hy met de zynen noodtzaakelyk diende te wenden , om
Tromp op te zoeken, en des noodts t'ontzetten. Hy brafte zyn voor-

w^d̂
,er

Marszeil tegen, en hielde het met zyn en Bankerts esquadre voor windtS Tromp
af. naar 'tgefchiet toe, dat men Noordtooft van zich tufichen Tromp toe.

en Spraghs esquadre hoorde. Prins Robbert dit ziende , en zoo bekom-

mert voor Spragh als de Ruiter voor Tromp , heeft insgclyks met de

Zynen gewendt , en zeilde aan bakboort , doch even buiten idioots van

de Nederlanders, eenen (treek met hun heenen, en Eftrée met de Fran-

fchen volgde d'Engelfchen , maar wat verre achter aan. De L. Admü- Gevecht

raai Tromps esquadre was ontrent ten negen uuren regens d'achterhoe-
Trompan

de der Engelfchen, het esquadre der blaauwe vlagh , aangewendt. Hy 'cesquadre

Werdt van den Admiraal en Ridder Spragh, met het topzeil op de maft ,
derblaauwe

kioekmoedighlyk ingewacht. Doch eenige ngelfchen vernaaien , dat
V agSC *

Spragh met dit inwachten Prins Robberts ordre te buiten ging , en dat

hem belaft was , en hy belooft hadt , met zyn esquadre ontrent Prins

Robberts esquadre te blyven , en niet van zyn zyde te vvyken , daar hy
nu ver in ly van al de reft een afgezondert gevecht aanging. Doch wat
daar van zy , 't is altydt zeeker dat hy , toen hem Tromp ten ftryde

vorderde , niet met eere kon afwyken , en noodig oordeelde hem zon-

der te aarzelen 't hooft te bieden. De Viceadmiraal Sweers was met
zyn fmaldeel d'eerfte die met de voorfte fcheepen der blaauwe vlagge,

Johan Kemthorn , en den Graaf van Oftery , den ftrydt begon : en korts

daarna raakten beide d'Admiraalen
, Trompen Spragh, aan den anderen

,

elk gevolght van de zynen. Sweers drong zoo fterk op Kempthorn Gevecht

aan, dat hy eindelyk genoodtzaakt werdt te deinzen : 't welkdemeefte vanSwecrs-

fcheepen der blaauwe vlagge deed afzakken , werdende van de Neder-

landers kort gevolght. Maar Tromp en Spragh bleven elkandercn, Gevecht

deene met het fchip de Goude Leeuw , d'ander met de Royale Prins

,

donder zeil te reppen , ontrent zeven glaazen , dat zyn drie uuren en spragh.

een half, op zyde leggen, zonder ophouden op elkander fchietende met

fcefchut en musquetten : en zoo gelukkelyk voor Tromp en de zynen
,
^romp

dat daar iet voorviel, 'tgeen zoo onmooghlyk fchynt als 't waarachtig trentdric

is
: te weeten, dat men zes geheele glaazen (te weeten, drie geheele

uuren
, ben-innende een vierendeel uurs naa achten , en eindigende een

gequetften

Merendeel uurs naa elven) vocht , eer dat iemant op Tromps fchip
,
onder * bekoo-

y^rhonderdt en in de tzeventigh menfehen, gequetftoi bezeert werdt,

.

c welk niet anders kon aangemerkt worden dan voor een wonderlyke

bewaaring, in zoo groot een gevaar , niet by geval gefchiet, maar door

ccn goddelyke beftiering en hulpe. Ook fchryf ik dit niet uit een los

£erudit , maar uit een geioofwaardigh bericht der geenen die t den

Qqqqq % Heer
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1673. Heer Tromp en andre ooghgetuigen meer dan eens hoorden vernaaien.

"^*f. De meefte koegels vloogen mis of over 't fchip heenen. Ook wcrdj mc

geen minder zekerheit vertelt , dat de L. Admiraal de Ruiter ïnsgelyks

met groot geluk vocht, en weinig dooden en gequerften kreegh :

ƒ
geen

zommigen bewooghte zeggen , dat het/cheen als ofmen de koegels van

zyn [chip zagh affluiten. 'Tis ook zeeker dat men den Heer de
:

Kui-

ter, in 't midden van 't gevecht, tegens iemant hoorde zeggen

:

m ziet dit werk eens aangaan , ziet de koegels eens vliegen ,
en boor

^
ze eens /norren en huilen, en evenwelons wondt fiaat noch, enonsvo

is noch meeffl gezondt. Verfcheide andere fcheepen fpraaken van ge V

geluk: en 't is zeeker dat het getal der dooden en gcquetften ten ein

Spraghbe- van den fla^h zeer kleen was. Dan 't fchip van Spragh werdr zooda -

kcn.

tCWy
" nigh getroffen, dat hy ten twaalf uuren op den middagh de vlucht moeit

neemen; doch de L- Admiraal Tromp wilde hem niet vcrla:lt
A

cn '

ni

e

et
fchoot al volgende hem zyn zeilen en rondthout van boven neer

, ^
naamen zyn bezaans maft. Ook hadr hy ('tgeen de Graaf vanOflery

derhandt aan den Heer Tromp mondeling betuighde) op zyn

lang ontrent vierhonderdt dooden en driehonderdt gequetften.
|

v
'

tj

of zeftien fcheepen van Spraghs esquadre (tonden hem trouwelyk
j£

Hier door raakte Tromp zoo verwerdt onder de vyanden ,
die van a

kanten op hem troffen , dat hy zeer reddeloos werdt Her hing dien dag^

met zyn fchip den gouden Leeuw meenighmaal als aan een zy
^

draadt, door de meenighvuldige branders, die daar op afquaamen, ^
Kapudn t,clkens werden afgeweert, vernielt , of vergeefs gefpilt. Hy hadt

^
Thomas eerden Kapitein op zyn fchip den dapperen Thomas Tobias, eCI1

i

efl
Tobas.

yan geboorte, en Roomfchgezint , doch een groot liefhebber V
^. Q,

vryen .Staat, die voor deezen als Kapitein op verfcheide oorlogMc

^
pen 't gebiedt hadt gevoert , en altydts om zyn trouw en vroom

was bedankt. Dees gaf nu op nieu groote blyken van zyn bele'

Tromps kloekmoedigheit ; doch eindelyk werdt het fchip door 't groot £
erV re

2
C

cc

,

r

P
bc
etdt

vyanden zoo doornagelt , dat zyn maften dreighden buiten boj> r

*J
|

fchadight. vallen. Waar op hy uit de vloot moeft vvyken , en de L. Adn11

^

over
o
"c

^romp £in£ ovcr °P ^ ec fc*"P de Komeetftar
; daar hy zyn Adm< ra '

Komcctftar. vlagh liet waaijen , en hieldr zich geduurigh ontrent den Royalen Pfir1

^
her fchip van Spragh, die op het fchip de Sint Joris overging. en

f
het zelve de Royale Prins, die groot gevaar liep van verovert 01 v

brandt te worden, befchermde zoo veel als hy kon Ook zagh

Kempthorn met zyn fmaldeeling van fcheepen daar weer naar toe wen
'

waar door 't gemelde fchip van 't blaauw esquadre zoo zeer werdt °"j
rI

s te

dat 'er geens kans was om 't zelve te vermeeftcren , ofdoor bran
^je-

veranlfccdt
vernielen. 'n gevecht werdt de Sint George ,

ofde Sint Joris, z°° r

^jp
ook "au

'
loos gefchooten , dat d' Admiraal Spragh zich genoodtzaakt vondt da

fchip.
te ver J a<lren. Hy ging dan in zyn floup, met voomeemen, orn

^gil-
den Royalen Charles te begeeven. Doch hy hadt geen tien flouPs ^ra|c

te geroeit, of een koegel, die dwars door de Sint Joris paffeerd *

de floup , of trof den floup zoodaanig , dat hy laft gaf terft°n ^nnen

naar de Sint Joris te roeijen: maar 'twas te laat: want eer men
^ ^

't bewerp der touwen kon koomen , zonk de floup . en men za
ĉ |ien

,

H« jam- Admiraal Spragh jammerlyk verdrinken. Hy werdt van d'Enge
a-

Tvandcn"" dat vremdt was ,
gevonden met het hooft en de fchouders b°v

^eiy
ke

Eneeifchcn ter , en echter zonder leven. Zyn armen waaren door een o° 0(C

spragh
1

kracht zoo vaft geklemt aan eenigh deel van de floup ,
dat men g^.
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moeite badc om die los te krygen. Dit was het dccrlyk einde van den

Ridder Eduard Spragh , den dapperften der Engelfche Admiraalen , die ^of.'
van vrienden en vyanden , om zyne manhaftigheit en heusheit , werdt ge-

preezen, en uit meedoogen betreurt. Met hem verdronken de Heeren
Litleton , Smithe , en anderen , en de floup van de Sint Joris , die 't lichaam

van Spragh bcquam , vifchte zyn Luitenant , doch half doodt. Onder-

tuflchen werdt by Tromps esquadre noch hevigh gevochten tegens

tblaau esquadre en de befchermers van 't fchip van Spragh : cn indeezen

ftandt van zaaken quam de Ruiter met zyn en Bankerts esquadre on- ^DeRuitet

trent ten vier uuren by Tromp. Daar zagh men dat meeft al de fchee- Trompte

pen van de blaauwe vlagh fchrikkelykwaarenbefchaadight, cn dat veele hulp.

uunne maften of ftengen hadden verlooren , en andere rampen geleden

:

't fchip van Spragh werdt mafteloos door een fregat gefleept , en 'tftondt

gefchaapen dat 'er 'tgeheele blaauw esquadre zou geklecft hebben, ten

vvaare het Prins Robbert met de zynen hadt ontzet. Ook hadden ze

alles bytezet, om niet te laat te koomen : en gclyk de Ruiter zich by de Ruiter

Tromp voeghde, zoo begaf zich Prins Robbert by Spragh. Oïïery lagh ™ ^
toen aan 't roer van den Royalen Prins , met twee fregatten by zich

: csquadre

daar Prins Robbert noch twee fregatten by zondt , om dat reddeloos «'omzetten,

fchip te meer te verzekeren , en uit het gevaar te fleepen. De L. Ad-

miraal Tromp rangeerde zich met zyn byhebbende fcheepen onder

de hooftvlagge , en ontrent ten vyf uuren ftaaken 't de Ruiter , van Nes

,

Bankert en Tromp , wederom by , en op de vyanden , die toen de loef

van hun hadden, aan, en men raakte op nieu aan eikanderen
, en in

een verfchrikkelyk gevecht. De gantfche zee ftondt in vuur en vlam
, hervlü

die, door den dikken rook, gelyk blixemftraalen uit een donkre locht DcRrouw-

uitborft. Elk verging 'thooren en zien door de duifterheitder buskruidt- vand^n"

damp , en door de donderflaagen van zoo veel duizenden (tukken ge-%dt >

fchuts , en 't balderen van zoo groot een meenighte van musketten als

'er geduurigh vuur gaven. Hier vertoonde zich de fchrikkelykheit van

den oorlogh ter zee aan alle kanten. De koegels, bouten, fchroot en

fplinters vloogen van alle zyden , met een yflelyk gekraak en geknars

van al wat getroffen wierdt. De zee werdt met lichaamen , door geen
eene foorte van doodt omgekoomen, bezaait. Zommigen moeiten door

't fcherp , anderen door fplinters , -anderen door 't vuur , anderen in 't wa-
ter {terven. 'Tgekryt en 'r gejammer der gequetften en ftervenden ver-

Vulde verfcheide fcheepen , en hy moeft een hert van fteen of harder

dan metaal hebben, die Overgieten van zooveel Chriften bloedtsmet

droogeoogen kon aanfehouwen. Dit was het decrlyk lot der twee vcr-

maardtfte zeevolken , wel eer door de banden van eenen godtsdienft
,
en

Van 't naabuurfchap , aan een verknocht , en die nu hunne uitterfte krach-

ten infpanden om elkandcren te vernielen: doch de Nederlanders door

den uitterften noodt geperft , hebbende geen ander middel om den Staat

van 't Vaderlandt voor zyn ondergang te bevryden. In dat zwaar ge-

acht werdt Prins Robbert door verfcheide van zyne befte Kapiteinen

trouwelyk geholpen: met naamen, door den Heer John Herman, den

Graaf van Óflcry
,
Johan Kempthorn, en de Kapiteinen Davis, Stont,

£egge, Berry, Earnly, Roger Striklant , Karter en anderen. Doch de

Ruiter, van Nes, Bankert , cn Tromp ,
drongen zoo fterk op hen in

,

vochten zoo dapper , dat d'Engelfchen genoegh te doen hadden om

} Admiraalfchip van Spragh , den Royalen Prins ,
en andere befchaadigli-

de en reddelooze fcheepen , te befchermen en uit het gevecht te fleepen.

Qqqqq ^
Men



en gezon-

ken.
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1673. Men hadt groote moeite aangewendt, om 'tfchipvan Spraghmetbran-

nAug.
cjcrs aan tc fteeken: doch men kon 'tdoor de tegenweer der omleggen-

de Engelfchen niet aan boordt koomen. Een der Ncderlandtfche bran-

ders raakte aan drie Engclfche fregatten vaft, doch fmeulde alleen zon-

Ecnige der branden, en d'Engelfchen ontquaamen 't gevaar. Ontrent ten halt

Eri
fi
ci(chc zeven uurcn raakten twee Eimelfchc branders , en een van hunne oorlog-

lcneepcn D,
1 <• '1 1 • 1 Of)K

verbrandt fcheepcn in brandt , en een ander oorlogichip zagh men zinKen.

was het jacht de Henriette aan de zyde van OfTery gezonken. De Graa

van Eftrée lagh nu met het Franfche esquadre op een bequaame veerte

boven windt van Prins Robbert , en bleef daar leggen ,
zonder op e

Nederlanders af te koomen , die zoo lang vochten tot dat Prins Robbert

en d'andrc Engelfchen ontrent ten zeven uuren afwecken ,
en van

^D'En^d- Nederlanders tot naa zonnen ondergang werden gevolght. DEnge-

kenlenJai- fchen hebben 'tn.iar hunne kuft overgewendt, en dienden zich van de

men dc zee. nacht , om 't fchip van Spragh , en andre fcheepcn die zeer reddeloos waa-

ren, en aan 'trondthout zeer befchaadight , met fregatten wegh xy^~
pen. Dus keerden ze weer naar hunne kuflen en havens , en ruimde

De Ruiter de zee. De Heer de Ruiter dankte Godt dat 's Landts vloot in d 1

TOordM* nar<^en faydt ^e zee nac^r behouden , en de vyanden gedwongen *s
Landts

zeegen. zeegaaten te verlaaten. Als iemandt hem geluk met den zeegen wenic
-

te , en zich verheughdc dat Godt hem wederom in zoo veel gevaar y

'c leven hadt bewaart, was zyn antwoordt : Myn leven is niet ,

'tiSt
f
n

t

dïenft van 't Vaderlandt. 'Doch ik zou welzoo lang wenfehen te ^ven'J
a
j
t

ik V zelve moght herfielt zien , en daar 't myne toe doen. T)an zoo V (*°

niet belieft , ikbenoudt , en des levens en der moeite zat . Hyzeytot^y

Predikant Wefthovius, Nu magh men zeggen, ziende op zeekre

tuurfpreuk, Heeden heeft de Heere heilinljraèlgegeeven ,
onzegwea

verhoort , en voor ons gefireeden : en tegens een ander , wat zal ik

gen? Monden en tongen ontbreeken ons om Godts goedtheit , aan ons

toont , naar waarde te melden en te verkondigen. Ook heeft men ne

'savondts over taaffel hooren zeggen : <De zeegen ügroot ,
moght?n

' rJJ

l

Jlechts 7geluk hebben van recht dankbaar te zyn. Hy beriep noch die 11 z

d^LÏd^
ven avonc' I: ^e Admiraalen

,
Bankert , van Nes en Tromp ,

aan

maaien
" boordt , daar verdaan werdt , dat , nu men , volgens het ooghmerk van <jen

aan zyn Staat, en 'tbefluit op den twaalfden der maandtgenoomen, devya^1

Hun be-
van 's Landts kuilen hadt verdreeven , men met 's Landts vloot (dry

fluit, naa 'r gevecht ontrent negen mylen Noordtwefl van Texel) in '^°ot?'
c

weft tufïchenhet Texel en 't Vlie, die eilanden in 't gezicht, ten ank

zou koomen , en de gemelde zeegaaten verder veiligen voor dc fcnCC?cr,

De Ruiter die uit het Ooften of het Noorden tegemoet werden gezien. Daarna*

7ooï^n ftondtdeHeer de Ruiter dat de Viceadmiraalen , Jan de Liefde cfl^
de Liefde, Sw?eers , hun leven, in 't manhaftig betrachten van hunnen plicht

»

zpbe-'
'c Vaderlandt hadden gelaaten : en ook de Kapiteinen , Jan van pjrfc

houdrzoon de Ruiters behoudtzoon , David Swecrius , Hendrik ViiTcher,
cn
Kapi-

^aS«S.' J°bszoon Kiela. Van Gelder was de buik wegh gefchooten.
'

tein Jan Dik was zwaarlyk in zyn been gequetft, en de Kapi£euY:nja,
Jong werdt aan zyn oogh gevvondt. Ook werden Joris van Anc

r

.

r '«Landts^
Ruiters Secretaris, cn Jonker Henrik van Eeden, met fcnro0t

auet-

vloot werdt beenen gefchooten. Wyders hadt men in 's Landts vloot weinig £ \^
"enijh"oor

ften en do(Klen 1 j
a m £ gantfcne esquadre van Amfterdam vonó ^eS

Sgfchipgc- «iet meer dan 71 dooden, en 120 gequetften, en in d'andre esqu

milt '

naar gelang. Niet een eenigh oorloghfchip werdt aan de zyde oe ^
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derlanders vernuft of verboren. Doch zy raakten vier of vyf branders 1^73

.

quyt. Het brandtfchip d'Eenhoorn werdt in den grondt gefchooten,

maar de Kommandeur Willem de Rave met zyn volk geberght. De
vicrbc

fcheepen van den L. Admiraal Tromp , en den Schoutbynachtde Haan , fchadlghdc

en van de Kapiteinen van Braakel en Jan de Jong, moeft men daarna
Jj^g

1

^
opzenden, om binnen gaats herftelt te worden. Al d'andere bicven in gezondcn,

zee, en hermaakten hunne zeilen, {taande en loopende wandt, rondt-

hout , en al 't geen buiten gedaan kon worden. Maar d'Engelfche vloot was worden ,

200 «havent en reddeloos , dat ze noodtzaakelyk de zee moeft ver-

laaten. Ook was 't getal der dooden en gequetften aan hunne zyde on-

gelyk grooter dan aan de zyde der Nederlanders. In 'tfchip vanPrins

Robbert waaren 'tzeftigh dooden of doodelyk gequetften ,
in dat van dcrEnRci-

Spraeh noch meer: doch de doodt van dien dapperen Admiraal was hun fchcn.

grootfte en finertelykfte verlies. Ook fneuvelden noch twee voortretfe-

lyke Zeekapiteinen, Willem Reves, en Heyman, en de Landtkapitei-

nendeNeve, en Merrywater , en ook de Heer May die vrywilhgh dien-

de. De Ridder Johan Kempthorn , Viceadmiraal , de Kapiteinen Kourt-

ney , Haward , en Willem Jennings , waaren gewondt. Aan de l ran-

fche zyde, daar 'tminft gevochten werdt hadt men ook de mintte

doodeJ en onder de zelve den Kapitein d'Eftival Onder de gequet-

ften waaren de Ridder Montbrun , en de Kapitein Jakob d Oleron En

gelyk de Nederlanders niet een oorlogfchip hadden verlooren
,
zoo hadt

Ln een of twee van de grootfte Engelfche fcheepen zien zinken ,
en

SsofzevfnzTen^
fcheepen waaren: ook houdt men dat ze ten minften acht.of tien branders

verlooren : anderen begrooten 't getal wel op twintigh ,
doch telden

daar onder eenigh kleen vaartuigh : onder anderen hadt de Kapitein Jan

van Braakel een Engelfchen brander genoomen ,
die op werdt gezon-

den Naa 't eindigen van den flagh, werdt den zeiven avondt nochby

den Heer de Ruiter, met de L- Admiraalen Bankert , van Nes en Tromp,

overleidt, wie voor eerft , in plaats van de Viceadmiraalen de Liefde en

Sweers , de vlagh zouden voeren , en zyn daar toe , tot naarder ordre

,

op 'tbehaagen van zyn Hoogheit , verkoorende Schoutenbynacht Jan jan van

van Nes en Jan de Haan, en de Kapitein Kornelisde Liefde, als dout- ™£™Jan

fte in rang in 't Rotterdamfch esquadre, werdt op gelykevoct geftelttot worden toe

Schoutbynacht van de Maas , in plaats van Jan van Nes. Tot Schout-
r̂
™-

bvnacht van Amfterdam werden verfcheide perfoonen voorgeflaagen
: ftc i t .

doch de meefte genegentheit viel op den Kapitein Engel de Ruiter de- J**^
wvl anderen die daar toe wel naarder fcheenen , door ongezondtheit EngcIde

werden geoordeelt onbequaam te zyn. De Heer 1. Admiraal
^^H2£

fchreef daar over aan zyn Hoogheit den PnmTe van Oranje
,
en gaf ronde- h

lykteLnnen,^^
raadt teneecenwaarenzyn zoon tot die waardigheit leverkiezen: maar

dat de Kommandeur van Meeuwen ouder Kafitem was ,
en ae viagge

fchryyen

als Schoutbynacht f
ude toekoomen, "£^J?J^^3^

zoude worden voorby gegaan. Daar by voegende an, / «tz£,kc

zou zyn dat zyn Hoogheit alsdan zynen zoone mge j,

de Koimandeurs plaats geliefde te begunfttge», ''«^^5*
zon geeven en aanmoedigen om^J^frkUenen dit kopende

ks, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den H
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1675. men daar in zoude doen 'tgeen men zoude oordeelen tendienft van den

gdwoïck"'
Lande te zyn: vvaar °P daarna deKrygsraadc den jongen de Ruiter mee

tot die eenpaarige ftemmen rot Schoutbynacht van Amfterdam ,
by maniere

rc
a

rkoo?c
h

n
dtvan voorraadt

> aanftclde. Den twecentvvintighften van Auguftus, voor

isept*
n

' dendagh, wende 's Landts vloot van de gronden van Texel, en met

'"undts
zonnen °PoanS^ werdt weer naar landt gewendt, en men quam ten ne-

viootkomt gen uuren tuflèhen Texel en 'tVlie, de Koogh Zuidtzuidrooft drie

Twdcn
lnylc" Q1 ccn lialf van llun af

*
ten anker

'
zonder eenige vyanden

viietcnan-Om hend of van verre tc zien. De windt was toen Weftzuidtweft,
kcr

- en den Engelfchen dienftigh om weer af te koomen , indien ze in ftaat

waaren geweeft Om t gevecht te hervatten, 's Landts vloot lagh nu

daar zich te vooren de vyanden hadden gepofteert , en elk was even

ft?uwor
Uet

' beczi£u om alies te nerftellen, en zich weer klaar te maaken. Dege-

deno^gc" quetften werden naar Texel, en voortsnaar Amfterdam ,
cnandvnaail-

zondeu. gelegene Steden , gezonden. De doodc lichaamcr van den Vicetcimi-

raal Sweers, en der Kapircinen , van Gelder, en Sweerius ,
bra<*htflicfl

OokdeFy- naar Amfterdam. Het lichaam van den Viceadmiraal de Liefde werdt

vXiïi? over Amfterdam naar Rotterdam gevoert. Daarna heeft men de ge-

mknj.de melde lyken met een treffèlyke uitvaart, en veel eerbewys , als Helden,

i!swcè:s
a

,

voor 'c Vaclerlandt geftorven
, ter aarde gebraghr. De befchuldigingcn

»

cnde. Kapi- wel eer regens de Liefde en Sweers ingebraght, veranderden nu mtyfc"

G
C

dd
C

7a

en
k

J.

aghten of lofdichten
, en alle faamvlekken waaren door hun bloedt

sweerms. afgewifcht. De Viceadmiraal de Liefde werdt door den Dichter J.va11

den Vondel met dit graffchrift vereert

:

t«iofvS
r,ft Hierrufi >s Landts LIE FDE, ofeer een deelgefcheurt aanflentcren,

dcLlcfde" Hylchuwdefihutgevaart van verre , enpafte fenteren ,

Getrooft te winnen, oftefterven als een Heldt.
Beleidt en moedt betoomt al V Brïtfch en Franfchgeweldt.

Grafteckcn Maar ter eere van den Viceadmiraal Sweers werdt in de Oude K«*
van ifaak t'Amfterdam

, daar hy begraven leit
, op koftcn van den Staat , een heer

'

gST [yk Sraf
- en gedenkteeken van witte matmorfteen opgerecht', vetciert

met zyn borftbceldt, in den fteen , een weinig van den grondt vefhe
'

ven uitgehouwen en omringht met zegenteekenen
: voorts met

een

^ - ™ff
^ zynjeught lang geworftelt met allerley tegenfP<*fqpktaoi mccrmaalcn vyandtlyke gevangkeniflen bezuurt, en zomtydtsmetly^

gevaar In meenighte van voorvallen hadt hy den Vaderlande trouwe-
iyk gedient, en zich in alle zeegevechten, daar hy befchciden was ,

iet

zy onder den ouden L. Admiraal Marten Tromp , het zy onder den

Heer de Ruiter, manhaftig gequeeten , en veel lofs verdient. Dus was hy»

door zyn eigen deught, uit een geringen ftaat, van trap tot trap,
totnct

Viceadmiraalfchap van Hollandt, onder d'Amiraaliteit van Amftcrdam
'

opgeklommen. Ook werdt zyn verftandten beleidt zoo zeer g
ePref,

ze
?

als zyn kloekmoedigheit, en van hem werdt getuight, dat hy^H,
van hert, welter taal, en weitereen. Zyn graffchrift , in 't

Latyn t Z)
r-

ner eeregeftelt, luidde, in Hollandtfch vertaalt
, alsvolght:

HIER XEIT
ISAAK SWEERS,

DIE DEN HELDENAARDT, DIEN HY, DOOR
•TLOT DER GEBOORTE EN ZORGHVULDIGE

OPVOEDING, VAN ZY NE OUDEREN
ONTFING,

GODE EN DEN VADERLANDE TOEWYDDE. p'eer-
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Deerde gronden der krygsoefïèningen te lande en te water heeft hy i6yp

in Weftindie geleidt. Weer in 't Vaderlandt gekeert , en beflooten heb-

bende langs den koningklyken wegh naar eere te dreven , kon hy zich

op 't landt niet houden, en tzee gegaan , heeft hy alle krygsbedicnin-

gen van onderen op in zyne jongkheit moeten doorworftelen. De
Mahumetaanfche rovers heeft hy dikwils verdreven , en de Middelandt-

fche zee voor de Hollanders geveilight. Hy gaf zoo veel blyken van

deught, dapperheitenvoorzichtigheit, <}athy, naar 't oordeel van allen

»

al de hooghfte ampten verdiende , en van de Edele Moog. Raaden ter

Admiraaliteit de naarte plaats onder de hooghfte Zeeoverften verkreeg

:

en terwyl hy die waardigheit als Viceadmiraal bekleedde , is hy in dat

onlanghs derde en lefte gevecht ,
tegensde zeer maghtige vlooten der Ko-

ningen van Vrankryk en Engelandt, dapperlyken edelmoedighlyk ftry-

dende, met een koegel doorfchootcn , den zi van Auguftus des jaars

Mdclxxiii heerlyk geftorven : en heeft den Vaderlande d'overwin-

ning , 's Landts ingezetenen een groot verlangen naar zyn perfoon
,
en

den naakomelingen een voorbeelt tot navolging nagelaaten. De Zee-

raadt der vereenighde Provinciën t'Amftcrdam heeft den grootmoedi-

gen Heldt dit gedenkteeken , dat hy aan de Republyk wel verdiende,

in den jaare mdclxxiv opgerecht. De befchuldiging ,
boven gemcldt,

als of hy zich in den flagh van den veertienden Junius wat achterlyk

hadt gehouden , hieldt de Heer de Ruiter uit partyfehap en verkeerde

driften te zyn voortgekoomen. Ook weet ik uit den monde van een

der voornaamfte Bevelhebberen , hoe eenige Leden van den Krygsraadt

te dier rydt geloofden, dat zeeker Officier in 't Amfterdamfch esquadre

,

uit loutrenydt, met qiuadtfpreeken en achterklap ,
den befchuldigecvan

den Heer Sweers gaande maakte , om hem te betichten , hem poogen-

de een lak op den hals te werpen, uitzyndienftteftooten , en zich zei-

ven in zyne plaats te dringen. De Heer de Ruiter hadt nu zyn byzon-
d^

e

e
^-

t

c"

dre droefheit, en proefde in 't midden van den zeegen , dat het zoet c„ge-
niet zonder zuur was , door 't fneuvelen van zyn behoudtzoon , den

v̂

°

e

e

r

d

^
hcit

Kapitein Jan Pauluszoon van Gelder, dien hy hoogh achtte, en naar Soodtvan

zyn waarde betreurde. Doch hy maatighde zyn rou met zyn gewoon^ ^^"
oort

lyke gelykmoedigheit en gedult, zeggende tegens iemant, die zyn ver- van Gelder»

lies tegens hem beklaaghde, Ik weet dat dit de vruchten van den oor- Zyngclaa-

logh zyn , dat ik my zeïven Godts wille moet onderwerpen , en daar in te
teollclt'

vreede zyn. Heeden was 'tzyn beurt , en morgen zaPtmiJfchien de
^

myne zyn. Ook hadt hy , weetende in wat gevaar hy geduurigh moeft dJ^ds
leeven , de doodt altydts voor oogen , en zocht zich daagelyks met

ê
°.^- om

gödtvruchtige betrachtingen tot een zaligh einde te bereiden :
ook is my ^Jcn^'

uit de getuigenis van vrienden, die 't gezien en gehoort hebben ,
geblee- nooftte

ken , dat hy ten dien einde zeeker boek , genoemt Vertroojlmg der

geloovige ziele, tegens de verfihriklykbeden des doodt

s

, een ftichtelyk

werk , dat door Karei Drelinkourt , Predikant te Charenton ,
in 't Franlcn

Was geftclt , en zedert door iemant in 't Hollandtfch vertaalt, geduu-

rende den zeetoght van deezen zoomer, tot driemaalen toe van vooren

tot achteren uit las. En dus was onze Zeeheldt de doodt t a Ier uure

getrooft, 'twelk in eenChriften, die een beter en eeuvvighzaalig leven

te gemoet ziet, de srootfte prikkel tot ruftige kloekmoedigheit
verltrekt. Lyk^ghe

gemelde Kapitein van Gelder werdt ook van zyn fcteonbfocdcr ggn-

den geleerden Predikant Bernardus Somer, met een trefFclyk Latynlch Blydtfcbap

lykdicht vereert, en betreurt. Maar de blydtfcbap over*™^JffiFXV. Boek. Rrrrr
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vlooten van 's Landts kuften en zeegaaten vondt meer

vats op de gemoederen der ingezetenen , dan de rou over degelneuv -

Dc Ruiters de Helden, en elk verhief de groote dienden ,
door den L. Adnnraa

hoogh" de Ruitcr dcn Staat in deezen corner gedaan : zyn naam
,

te vooren

geachr. genoegh vermaardt , fteeg nu noch hooger in den top der doorlucntig-

vfrScc

°ry
heit

'
en de gaIm zyner glory klonk door alle geweften. Eenigcn ga-

S!" ven hem den rytel van Redder des Vaderlandts , en men zagh eerlang

zyn afbeelding in print ten toon hangen , met dit byfehrift

:

Byfchrifc Aanjchou den Heldt, der Staaten rechterhandt ,

op zyn af- Den Redder van *t vervallen Vaderlandt ,

beelding. ^e m eenjaar twee groote Koningkryken ,

Tot driemaal toe , de trotze vlagh deedJtryken ,

Het roer der vloot , den arm daar Godt door ftreè.

Door hem herleef de vryheït en de vreê.
#

-

Immiddels bezorghden de Heeren Staaten , op de tyding van d'uitkom

van 't zeegevecht , den welftandt van 's Landts vloot met grooten yv
•

In de vergadering der Staaten van Hollandt werdt den drieëntwintig""

DcHcerxn ften van Auguftus goedtgevonden en verdaan, dat van weegen nunn

HoiiinVr Ed - Groot Moog. de zaake ter Generaaliteit daar heenen zou worde"

«rolveren beftiert , ten einde , dat op \ fpoedighfte eenige Heeren , by hunne Ho g-

GcdTpï- Moog. daar toe te maghtigen , naar 's Landts vloot moghten worde» g^
teerden zonden , om by alle moogelyke middelen te bezorgen , dat de voo

naar s
fchreeve vloot van lyftoght en andere behoefte moght worden voofZie '

vloot zoude en in ftaat gehouden en gebraght , om 's Landts verderen dienft te *

'haar

m nen betracnten : en dat de gemelde Heeren vorders moghten wet
^

bedr7ftc

r

bevoeght , om met den L. Admiraal de Ruiter , en de Heeren ^
C

yer
beraadtiia. m itteerden uit de Kollegien ter Admiraaliteit , die zich op den Bel

^
en daar ontrent zouden moogen bevinden , t'overleggen en t'over

gen, of iets, en wat met de voorfchreeve vloote , 'tzyin 't geheel^

deele , zou konnen w7orden gedaan , of in 't werk geftelt , tot ve
e£je

afbreuk van den vyandt , en meeften dienft van het Landt ,
als &

tot verzeekering cn veiligheit van de verwachtwordende Oofti*1*
fl

retourfchcepen : mitsgaders om daar ontrent , en op alles verder

»

a

dienft van het Landt betreffende , naa ingenoomene raadtgcvinge ^
den gemelden L. Admiraal de Ruiter, en ook, des noodt, van ° a

j e
Hoofden der voorfchreeve vloote

, zoodanigh te befluiten , als de^Q
zouden oordeelen te behooren , en dat van de voorfchreeve te ne

£
mLn

refolutie affchrift moght worden gezonden aan den Heere Prinfle ^
Oranje , met verzoek , dat zyn Hoogheit zoodanige bedenkingen , *AeQm
zelve op de voorfchreeve zaake zou moogen hebben , aan de gemelde ^
ren haar Hoog. Moog. Gedeputeerden wilde laaten toekoomen ,

1

En dat zeiver naarichting. Dat voorts den Kollegien ter Admiraaliteit^^lyc
d'Admiraa- „en hunne Hoog. Moog. moght worden aaneefchreeven ,

dat de
iitenendc &

, Pi ° , &
e _ & ' i

f ena»
vloot van over nacht en dagh , zonder eenigh uitftel , de noodige lyftog'J

1
»

^icU
.

k
y

r

f

uid
g
t

ht
' dere Delloe r̂e van kruidt

. fcherp
,
rondthoudt en anders

,
naar hc ^

fcherpén we Diep, ook eenige Heeren uit de gemelde Kollegien derWaar
eji jlt

hocffc

bc

"in

^Cn a ẑenden
'

0111 °P a^es de noodige ordre te helpen ftcllen '

ooCj
erl

der yl zou- daar ontrent niet een oogenblik tydts moght verlooren gaan ,
<

teI1

den voor- dienft van het Landt daar aan , en voornaamentlyk aan den fp°e ^ene-

hooghften gelegen was. Hier op werdt by de Heeren Staaten

raai ten zeiven daage het volgende befluit genoomen.

Ont-

zien,
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Ontfangen een mïjjive van den L. Admiraal de Ruiter ,
gefchreeven ^73^

in
3
s Landts {chip de zeven Trovincien , zetlende dwars in 7 gezichte der Heercn

van Texel, den -l-l deezes , 's morgens, houdende advertentie van /staatenGe-

geene tufchen 's Landts vloote en die van de vyanden op den 21 dee-™™
d^
m'

zes was gepajfeert ende voorgevallen i waar op gedelibereert zynde
,
sunéts

ü goedtgevonden en verftaan , mitsdeezen te verzoeken en te commit-
Ad-

teren de Heeren Kornelis van Gravelandt , van der Nyenburgh, van miraaidc

Vrybergen, Gemmenich , en Eek , omme haar ten fpoedighften te begee-^KU

ven naar >s Landts vloote , en aldaar by alle moogelyke middelen te be-

zorgen , dat de voorfihreeve vloote van viclualie en andere behoeften

magh werden voorzien, en in Jlaat gehouden engebraght , om 'sLandts

verderen dienft te konnen betrachten. T)at wyders de gemelde Heeren

zullen werden geauthorizeert ,
gelyk de zelve geauthorizeert werden

mits deezen, omme met den gemelden L. Admiraal de Ruiter te over-

leggen en te overweegen , of iet , en wat met de voorfihreeve vloote
,

f
t zy

in 'tvcheel ofte ten deele , zoude konnen werden gedaan of in 't werk ge-

fielt tot verder afbreuk van de voorfihreeve vyanden ,
en de meejten

dienke van den Lande, als mede tot ficuriteit en veiligheit van de ver-

wachtwerdende Ooftindifihe retourfiheepen ,
mitsgaders omme daar

ontrent, en alles verder, den voorfchreeven dienft van den Lande be-

treffende naar ingenoomen advys van den gemelden L. Admiraal de Rui-

ter en ook desnoots , van deandere Hoofden van de voorfihreeve vloo-

te zoodanigh te difponeren, als de zelve zullen oordeelen te behooren.

"Bat voorts van deeze haare Hoog. Moog. refolutie copye zalwerdenge-

zonden aan den Heere Trinffe van Oranje met verzoek dat zyne

Hoogheit zoodanige confideratien, als höoghgemelde zyn Hoogheitop de

voorfihreeve zaake zoude moogen hebben, aan de gemelde Heeren haare

Hoog. Moog. Gedeputeerden wil laaten toekoomen , tot der zeiver na-

richtinge. *Dat wyders den gemelden L. Admiraalde Ruiter by mijfive

zal werden bekent gemaakt , dat haar Hoog. Moog. uit des zelfs fihry-

vens met aangenaamheit hebben vernoomen de goede conduite , kloekmoe-

digheit, vigilantie ,
wysheit en dapperheit, diehy, onderGodesgenadi-

gen zegen ,
gebruikt heeft in het beleidt van 's Landts vloote , en het

beftryden van den vyandt , met en nevens de viclorie , die het Godt de

Heere almaghtigh belieft heeft aan den Staat te verkenen , waar voor

zyne goddelyke Majefteit moet gelooft en gedankt zyn : en dat haar Hoog.

Moog. in alle gelegentheit zullen betuigen , hoe zeer aangenaam 't zelve

aan haar is gewelf , en dat haar Hoog. Moog. verzoeken ,
en van zy-

ne mannelyke dapperheit verwachten , dat hy daar in zal blyven con-

tinueren, daar toe Godt de Heere almaghtigh zyngenadigen zegen wil

verkenen. Ende dat degemelde Heeren haar Hoog. Moog. Gedeputeerden

ook by monde aan den gemelden L. Admiraal de Ruiter, en de verdere

Hoofden van 's Landt s-vloote ,
zullen betuigen de fatüfatfie en contente-

ment dat haar Hoog. Moog. hebbengefchept , van dat dengemelden L. Ad-

miraal de Ruiter, en andere Hoofden , haar met zoo goeden>,

conduite ,

courage en dapperheit , tevens de voorfihreeve vyanden hebben geque-

%n by alle occafie daar van teekens enpreuven van dankbaarheit

zullen geeven. T>at mede copye van de voorfihreeve mijpve
,
enaeeze

haare Hooq. Moot. refolutie ,
gezonden zal werden aan de rejpective

Kollegien ter Adiiraaliteit , ten emde de zelve over nacht en dagh

zonder eenighuitftel, de noodige vitïualie , en andere behoeften van kruit
,

Merpenrondthout. naar het NieuweDiep wille» afzenden, ookeemge

Rtrrr 2*
nee'
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1672 Heeren uit het midden van haar derwaarts committeren, om oj> alles de

n '

„nnAiae nrdre te helpen (lellen, en dat daar in doch met een moment tyat

alzoo den dienft van den Lande, voomament/yt

Vt.

Briefvati

de Heeren

Sraaten

magh verhoren gaan .

ook aan denfpoedt , daar aan ten hooghften gelegen leidt.

SCATO GOCKINGA.
Accordeert met het voorfchreeve regifter.

H. F A G E L.

De brief van hunne Hoog. Moog. ter zeiver tydt aan den L. Admi-

raal de Ruiter gefchreeven, en hem toegezonden, was van deezen 1
-

houdt.

De Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Edele ,
Geftrenge , vroome , lieve getrouwe

,

JVy hebben huiden ontfangen uwen brief van den 11 deezer sm0
J.'

Ge- gens , houdende advertentie van 'tgeene tujfchen V Landts vlooteen

neraai, aan vande vyanden 'sdaaghs te vooren was gepaffeert en voorgevallen, en

de Ruucr.

g0ea*jonden , mitsdeezen te refcriberen en bekent te maaken, aai

wy uit den voorfchreeven brief met aangenaamheit hebben vernoomen

goede conduite , kloekmoedigheit ,
vigilantie , wysheit en dapperheit ,

ai

gy , onder Godes genaadigen zeegen , gebruikt hebt in het beleidt v

s Landts vloote , en het beftryden van denvyandt ,
mitsgaders dew

rie, die het Godt de Heere almaghtigh belieft heeft aan den Staa

t

verkenen , waar voor zyne goddelyke Majefteit moet gelooft en &
edan

zyn. Wy zullen in alle gelegentheden betuigen , hoe zeer aantf
na
?
p„

3
1 zelve aan ons is geweeft , verzoekende, en van Vwe mannelyke a ƒ

perheit verwachtende , dat gy daar in zult blyven continueren, &
toe d'Almoogende zynen genadigen zeegen wil geeven : zullende inJ)ae

tot Vw narichting dienen de refolutie , die gy tot bylaage hier net j
f

zult vinden: ende deezen hier mede eindigende , zullen wy onder des
-y

bidden , 1) te houden in zyne vaderlyke en getrouwe hoede , en

minge. In denHage , den 2,3 Augüfty 1673.

SCATO GOCKINGA. Vr

Ter ordonnantie van de hooghgemelde Heeren Staaten Generaal

H. F A G Ê t.

De Heeren Gedeputeerden uit het Ed. Moog. Kollegie ter A

^

m
«^_

liteit tot Amfterdam, toen in Texel leggende , zonden den Heer de

ter den volgenden brief.

hy de

Weledele , Geftrenge Heer

,

Briefvan Wy hebben op gifteren ontfangen Vw Weled. mijfive ,
vy ^oa^ al-

^«deïSk dat ons hebt gelieven te adviferen de victorie, daar mede dat™

het Kollegie maghtigh de wapenen van den Staat, onderVw Weled. conduite ^{

SK'ot gelieven te zeegenen, daar voor dat zyne heilige Naame gedf* t $00
Amfter- zyn , ende hebben ook zoo van ons devoirgeoordeelt Vw Wdea- 17

jeei

Rmter
aande

gelukkigen fucces te begroeten, en by deezen te betuigen het tart
tïcU

.

dat wy , buiten het gemeene mterejfe van den Staat , voor ons Fn
te

lier daarinne neemen ,
gelyk wy ook gevoeligh zyn, dat dee& g

glorie Godt niet en heeft willen laaten aanVwlVeled.toekootne »
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der de zelve mede te raakenmet het verlies van den Kapitein van Gel- 1673.

der , dat wy verhoopen door Uw Weled. des te minder zal worden

geapprehendeert , om dat het is koomen voor te vallen in een aflie die

zoo veel avantage heeft gegeeven aan de wapenen van den Staat , en

daar uit dat ons lieve Vaderlandt zooveel nuttigheit heeft te verwach-

ten
, waar toe dat hy door zyn devoir ontwyjfelyk veel zal hebben ge-

contribueert , en zoo loffelyk is koomen te overlyden. Wy zenden met

dit goede weder naar buiten de vivres , die wy in kaagen en lichters al-

hier by der handt hebben, voor zoo veel als voor maar een fchip belaa-

den zyn
,
ofuiterlyk twee , en onder die gaat mede naar buiten de viclua-

he voor den Kapitein van Gelder zal. In cos dat wy niet oordeelden

dat wy noodigh alhier waaren , om het werk wat voortgank te doen heb-

ben, zouden Vw Weled. mondelingh koomen falueren, doch zullen daar

mede nu patiëntie nemen tot volgende gelegentheit , en onderwylen,

Weled. Geftr. Heer, Vw Weled. beveelen in de befcherminge des Alder-

hooghften , en verblyven

U Weled. goede vrienden

,

<De Gedeputeerden uit het Ed. Moog. Kollegie ter Admiraaliteit tot

Amfterdam ,
prefent in Texel.

U 's Landts jacht, M. HASEWlNDlUS,
tn'tN.euwDte?, NlCOLAAS TEENGS,
%\l

Auguftj

J. DE WILDT.

Zyn Hoogheit de Prins van Oranje betuighde zyn genoegen
, over

d'uitkomfl: van 't gevecht, met den volgenden brief, den vierentwintig-

ften aan den Heer de Ruiter gefchreeven,

Edele, Geftrenge , vroome , lieve bezondere

,

Wy hebben wel ontfangen Vw E. mijfive van den ndeezer, behel-
z

B™*™

zende hetgelukkigh gevecht met 'svyandts vlooten, voorgevallen op den ÏSdra
8
"

ii deezermaandt. EndekanVwE. zich verzeekeren, datwy, nevens v™*y™

den Staat , naar meriten confidereren de goede couragie, en uitneemende
aa

r

Q

a

dcRui-

conduite , daar mede Vw E. den dienft van den Lande in deeze occafie , ter.

gelyk in veele andere hier voorens
, heeft betracht : gelyk wy insgelyks

niet zullen onderlaaten de zelve by alle moogelyke en voorvallende ge-

legentheden te erkennen, en te recompenferen. VwE. gelieve zichdaar

toe volkoomentlyk te verlaaten , die wy hier mede Godt almaghtigh

bidden, Edele, Geftrenge', vroome , lieve bezondere , in zyne heilige

protettie te houden. In 't hooftquartier tot Raamsdonk, den ^ Au-

guftus 1673.

UE. goetwilHge vriendt,

G. H. PR IN CE cf'0 RANGE.

Den vyfentwintighften der maandt quaamen de Heeren Gedeputeer-

den van *t Kollegie ter Admiraaliteit van Amfterdam , 's morgens ten ne-

gen uuren, uit Texel aan de Ruiters boordt, en een uur daarna deGe-

deputeerden van de Heeren Staaten Generaal: waar op de Hooftofncie-

ren van s Landts vloot by een werden geroepen , en naa eenig overlegh

van zaaken , nam men het volgende befluit.

Rrrrr 3 *De
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.1673. T)e ondergefchreeve Gedeputeerden uit de vergaderingh van deHoog.

Refoiuüe Moog. Heeren Staaten Generaal
,
ingevolge van de authorifatie , of den

dcputScn 2-3 deezer kopende ynaandt verleent , tot expeditie ofte employ van
der sraaten 'j- Landts vloote , hebben

, op het eenpaarig advys van den Heer L Ad-

atngÏÏndè viraal Generaal de Ruiter , de Heeren Gecommitteerden uit het Kolle-

't empioy gie ter Admiraaliteit tot Amfterdam , mitsgaders de prefente Hooft-

™óme
Ut 'ds

officieren van 's Landts vloot, goedtgevonden den Heer L. Admiraal

de Ruiter te laften en te ordonneren , gelyk zy laften en ordonneren by

deezen, omme met
3

s Landts vloote, zoo haaft de zelve vandenoodige

deficierende vivres en ammonitie van oorlogh zal weezen voorzien ,

te verzeilen tot op ofte bezuiden het T>oggers Zandt , om aldaar

eenige daagen te verblyven , tot verzeekering van de verwachtwerden-

de Ooftindifche retourfchcepen , daar in den welgemelden Heer L. Ad-

miraal Generaal zal continueren , zoo langh als met den dienfl

den Staat , en de confiitutie van 's Landts vloote naar zeemanfihap

raadtzaam vinden zal, cnby verhoopte ontmoetinge van gemelde retout

-

fcheepen , de zelve te cotiduiferen in de gereetfte ofte bequaamfie zee-

haven deezer Landen , die hy zal konnen bezeilen ofte aandoen ,
ende

zulks verricht hebbende , zich als dan met 's Landts vloote te pofieren

als hier onder werdt vermeldt. Edoch naar verloop van boven gemel-

de tydt , de zelve retourfcheepen niet aantreffende ofte ontmoetende ,

zal hy L Admiraal Generaal met zyn onderhebbende 's Landts ôot

hem begeeven naar de Breeveertien , en zich pofieren tujfchen
Texel

en Kamperduin , om -de naader ordre van den Staat aldaar aftewac'3"

ten, oudertujfchen waarneemende alle goede occafien die zullen voorkoo-

men , om den vyandt afbreuk te doen , zulks als welgemelde Heer L-

miraal Generaal die naar 'zyn bekende goede conduite van foldaat-
en

zeemanfihap zal weeten 'tn achting te neemen. Aflum in 'tfchip de%
e~

ven 'Provinciën , Weft van 7 Ey'er'landt , omtrent vier mylen in ^ee '

den z$ Augufiy 1675.

Kornelis Graaflandt. J. van der Nyenburgh. B. van Vrybergen *

J.van Gemmenich. Joh. Eek.

Op dien zeiven dagh zondt de Heer dc Ruiter drie freeats behagen
etlyke advysjachten te vooren uitgezonden

, naar Soulsbaay en de rC'

viere van Londen, om kondrfchap van de vyandente bekoomen- Hier

op volgde ruw weder, zoo dat men de rees en ftengen moeft ftryfrn.

en etlyke daagen bleef leggen , zonder dat men eenige fcheepsbehoette

uit de gaijoots kon vernecmen. Dit duurde drie daagen lang.
Ven

kondschap achrentwintighften quaamen verfcheide uitgezonde advysjachten
weder

Sic""
onder de vla8ge " Eenige hadden 1 j, 1 8 en 20 mylen in 7 Noordrnoordt-

rera8h.
cren

wetten en 7 Noordtweften buiten 's Landts vloot geweeft, zonder dat

i8 <*ug. ze eenigh vyandts fchip of vaartuigh hadden vernoomen. Maar de Kom-

mandeur Kornelis van der Hoeven, voerende 7 fregat Schiedam,
mét eenigh ander vaartuigh in 't Weftzuidtweften was gezonden)

had

een verguit Koningsjacht, genoemtde Katharina, bemant met
^man-

,%s ,acn t nen, koomende van de reviere van Londen
, naagejaaght , en verover .

•Sc" "ï^bende een voornaam Chirurgyn of wondtheelder , dien men hadc

^t gc l

cs

afgezonden, om eenige perfoonen vanaanzien, dieopd'Ëngeh"cne
vlo0

~

te gequetft laagen , te bezoeken en by te (taan. Dit jacht werdt ten

Ruw we-
der.

Eenige

Een En-
gelfch Ko-
niogs jacht

verovert,

vloot o _

braght.

zeiven daagein% Landts vloot gebraght. De Kapitein, genoemt Thom£*
Louvel, van den Heer de Ruiter ondervraaght, hieldt zich zeer dien
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en bedekt , zonder iet van den toeftandt der Engelfche vloote te willen 1673.

fpreeken ; maar hy toonde zich
, gelyk meed alle d'Engelfche deeden

,

zeer misnoeght op de Franfchen en hunne Bevelhebbers te zyn. Jakob Tyding

Hoek van Rotterdam, die ook met eenigh vaartuigh op kondtfchap was
™"

n
'<[

ts

gevveeft , verhaalde dat hy den zevenentwintighften , voormiddagh on- vloot,

ttent ten tien uuren , des vyandts vloot ter halver zee , fterk tnegentig

reezeilen , en in alles honderdt en vyf zeilen , hadt gezien , Noordtweft
en Noordtwefttenweften van de Maas : dat ze alle onder zeil waaren

,

en met een Weftnoordtweften windt Weftzuidtweft aan leiden , zoo dat

men gifte dat ze het Noordtvoorlandt van Engelandt dien dagh zouden

hebben bezeilt. In 't einde van Auguftus, en 't begin van September,

hadt 's Landts vloot veel ongeftaadig weder , en werdt van ftorm op ftorm.

beloopen. Hier door leeden verfcheide fcheepen groote fchaade aan ankers Zwaarc

of kabels. Een galjoot van lyftoght fpoelde tweemaal van zyn ankers

:

ftorn».

een Noordthollandtfch fchip moeft zyn groote maft kerven. Hetfchip

Waasdorp , 't welk door den Kapitein Engel de Ruiter werdt gevoert,

Werdt ook driftigh , en liep groot gevaar van vergaan. De Schoutby-

nacht Brunsveldt verloor insgelyks zyn touwen , en moeft het boven

het Wefterbooms gat zetten. Dit viel voor op den leften van Augu-

ftus, toen 't weer zeer vervaarlyk was , niet alleen door de grouwzaame

Winden , maar ook door fchorren donder , feilen blixem ,
zwaaren ha-

gel , en dichte ftortreegen. Op zommige fcheepen begoft te dier tydt

gebrek t ontdaan , inzonderheit van bier en broodt, 'rgeen men door

't ongeftuimigh weer zeer bezwaarlyk uit degaljoots, die daagelyks met

allerfey behoeften aanquaamen , kon overneemen. Doch t'elkens als

't weder wat bedaarde liet men geen tydt verlooren gaan, en elk deedt

zyn beft om zich van 't noodighft te voorzien , 't welk nochtans lang-

zaam te werk ging , door de tuiïchenkoomende ftormen. Den twee-

den van September werdt den Heer de Ruiters zoon , Jonker Engel, ge- JS^""
lyk boven is verhaalt

,
by maniere van voorraadt , tot Schoutbynacht ter treedt ia

onder 't Kollegie ter Admiraaliteit van Amfterdam verkooren , en liet
J- n

be^"
den derden de vlagge als Schoutbynacht van het fchip Steenbergen , daar Schoutby-

hy op overging, waaijen, en fchoot drie fchooten. Waarop de Heer de J^J^
Ruiter dit met een brief aan zyn Hoogheit den Prins van Oranje liet

3
sept.

Weeten, dat zyn zoon , by eenpaarigh goedtvinden van den Krygsraadt , De Ruiters

tot dat ampt was verkooren , en dewyl dat in dier voegen , zonder zyn ^/oïer
toedoen , door Godts voorzïenigheit fcheen bejfiert , hy , in gevolgh van aat/zTn

zyne vaderlyke plicht , niet voorby kon zyn Hoogheit onderdaanighlyk Hoog"cit«

te verzoeken , dat hy de goedtheit beliefde te hebben van zynen zoon

ter gelegener tydt by de gemelde waardigheit te bevefligen en vaft te

ftellen : niet twyffelende 0f hy zou zich daar in zoodaanigh draagen en

quyten , dat zyn Hoogheit daar aan genoegen zou vinden. Ook was

zyn Hoogheit den vader te wil, en beveftighde daarna den zoon in dat
Kapitcin

ampt. Daarna quam de Kapitein Thomas Tobias , die met het redde- Thoma$To;

loos fchip de goude Leeuw in Texel, gelyk verhaalt is , was ingeval-^ wordt

len
, weer in 's Landts vloot , den L. Admiraal de Ruiter ,

met voor- Waasdorp

fchryven van de Raaden ter Admiraaliteit t'Amfterdam ,
zynen dienft

aanbiedende , en werdt hy als Kapitein geftelt op 't fchip Waasdorp, overiegh

't welk te vooren door Jonker Engel de Ruiter was gevoert. Te vooren w
n̂

™«

hadt de Heer de Ruiter met den Krygsraadt overleit ,
waar men 's Landts vloot beft

vloot beft zou leggen, om van 't hardt weer allerminft befchaadight te ôu P°ftc-

Worden, en daar men de lyftoght en krygsbehoefte ,
die noch uit Texel,

Ic

z

n

/̂A

de
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871 HETLEVEN van den
1673. de Maas en uit Zeelandt verwacht werdc , zou konnen over neemen,

Refluitdaar pjier op wcrdt gocdtgevonden , dat men wat zou verzeilen ,
en zie

poftecren in 't Wetten , ontrent vier mylen van Kykduin :
en dat men

ondertufTchen ,
terwyl men de behoeften moeft afwachten ,

in tZ.ui-

den , Weden en Koorden , negen of tien mylen buiten de vloot
,

fre-

gatten op kondtfchap , en tot afbreuk van de vyanden ,
zoude "irzen "

den. Daarna heeft men met de ebbe noch eenige behoeften aan boordt

gehaalt; doch met groote moeite: want de vloedt duurde aaarwej
JE!!

uuren , en d'ebbe, flechts vier uuren, en de vloedt viel wel de ne rtuer-

ker dan de ebbe. Voorts zocht men ,
volgens het ftraks gemelde

fluit, met 's Landts vloot te verzeilen , en quam meer dan eens onc

2eil, doch men moeft door 't harde weer, dat t'elkens opftondt, ¥
-

fcheide maaien ten anker koomen: hier door verftrooidede vloot ecm^

zins van een, en 't liep noch etlyke daagen aan , tot den negenden o

tienden September , eer men op de beftemde poft kon koomen.

achtftcn quaamen twee advysjachtcn , die naar Soulsbay en de rcvier
f«L

Londen wnaren gezonden , weer te rugh. De Kapiteinen verhaald ,

dat ze een Zweedts Schipper van Kalmar , koomende den vyfden v

Zl
dSan Londen , hadden gefprooken , cn uit hem verftaan, dat 'er twee z\va

Konings fcheepen voor Grinwich laagen zeer befchaadight ,
en dat y

de reft van 'svyandts vloot in 't Konings Diephadt gezien,

Dc vloot

wordt door

\ liardc

weer ver-

hinderde.

de vyatidt-

Jyke vloo-
endaaron-

D'Engel-
1'chen roe-

men op
overwin-

ning.

der wel twintigh fcheepen t'eenemaal reddeloos : voorts dat de Fran c

fcheepen de lywaartftc laagen. Twee daagen daarna werdt de
"e

^icjt

Ruiter, door den Kapitein van een uitgezonden fregat, uit den

van een Schipper van Hufium , den achtften van Londen gefcheiden

,

richt, dat hy vyftig Engelfche oorlogfchcepen in de Noordtbaay

zien leggen, en dat deFranfchen, fterk achtentwintig zeilen ,

,ne

^oor
ven de Middelgronden laagen. D'Engelfchen cn Franfchen hadden

,

hardt weder en tegenwindt , noch etlyke daagen naa den flagh lfl
,

gezworven, en waaren den derden van September voor Harw its ge
^

^

men , daar het verder opzeilen , en daarna 't opleggen der Enge*'^
en 't vertrek der Franfche fcheepen op volghde. Dus was men ver

kert dat de vyanden uit 'er zee waaren. Maar korts daarna ZaS*
1 111

•

in Engelandt verfcheide verhaalen door den druk gemeen maake»'
1

welke d'overhandt en overwinning aan d'Engelfchen werdt toegefcn
ree~

m , en voorgegeven dat ze vier of vvf Hollandtfche oorloafcheepen

w

ven

hadden vernielt, en de Hollanders naarhunne kuften gejaaghf-

verhaalen las men in Hollandt met verwondering en verontNvaa^
1 rV

Want men wift dat d' Engelfche en Franfche vlooten cttelyke vvee ^
het Texel en 't Vlie hadden beflooten gehouden , en dat de Nederian

fche vloot, om hen te verdryven , op hen was aangevallen, zoo du-*

t landt , dat veele honderden van menfehen 't gevecht van Ky^
j an_

daar ontrent met hunne eigen oogen hadden aanfehouwt :
dat de vy

^

den niet alleen 's avondts maar den gantfehen nacht waaren g?)
ve

en daarna niet meer gezien: dat de Heer de Ruiter met
'

sL
, ^/ver-

hadt zee gehouden , en dat ter plaatze daar hy de vyanden na

dreeven , en daar hy noch zee hieldt, nu zy de zee hadden v
.

er
,

c iv ft

En 5

t bleek voor een ieder dat al de Nederlandtfchc fcheepen,
111

. ^
van den zeventienden van Auguftus gemeldt , naa den flagn

J je
zen waaren ,

uitgenoomen eenige weinige branders. Ook haat
^

Heeren Staaten hun ooghmerk, van de vyanden van 's Landts ^
en zeegaaten te verdryven , met dit gevecht ten vollen bereikt , ^

Wederleg
ging van

Jiun voor-

gceven.
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vyandtlyke toeleg van met foldaatente landen, was met Prins Robberts KS73,

vlucht en nederlaage in rook verdweenen. Daarom werdt by de Heeren

Staaten van Hollandt ter Generaaliteit bewerkt , dat d'aanftaande maande-

lyke bededagh , den zeften van September , in een dank- vaft- en bededagh

Werdt veranderdt , en in des zelfs uitfchryving opentlyk gezeit , Dat het

Godt den Heere almaghtigh hadt belieft , uit zjynegoddelyke Majefteits on- Danfafagh

eindelykegoedertierenheit en vaderlyke bermhertigheit , den Staat deczer winning""

Landen , in de tegenwoordige bekommerlyke en gevaarlyke gefteltenijje van 'sLands

'van tyden en zaaken , in den jonghfi voorgevallen zeejlagh
, tegens de ^rce'nighdc

?zaamengevoeghde vlooten van de maghtige Koningen van Vrankryk Nedciian-

en Grootbritanje , niet alleen met groot voordeel , maar ook met zegen ^"««11
en overwinninge te begenaadigen : zulks dat , de vyanden afgeweeken zyn- ca gchou-

de, daar door de zeegaaten deezer Landen voor de verwachtwerden-

de fcheepen vry en ofen waaren geftelt . . . Voorts bevaalen de Heeren

Staaten , Godt ten gemelden daage van gantfcher herten te danken , tc

loven en te pryzen , over de voorfchreeve vi&oric , zoo wonderbaar-

fyk t zeiden ze, aan ons gegeeven , en voorts om verder zeegen, by alje

Voorvallen , over 's Landts vloot en de wapenen van den Staat te lan-

de , tot herftelling van de vervallene zaake ,
vierighlyk te bidden

, en

te fmeeken. Dus betuighden de Heeren Staaten voor Godt en de men-

tenen, door deeze uitfchryving , en door de mondt van alle de Predikan-

ten en Leeraaren des gantfchen Landts, in hunne predikatiën en dank-

zeggingen, in alle kerken, dat ze de gelukkige uitkomft van 'tleftezee- esepr.

gevecht Gode dank wiften. Ter zeiver tydt werdt ook in Engelandt

noch een ander verhaal van den zeeftrydt uitgegeeven , befchreeven

door een gunfteling van Prins Robbert , dat in Hollandt , ten aanzien

van zommige zaaken , al zoo weinigh geloof vondt als d andere boven-

gemelde Engelfche vernaaien. Doch'tfprak, gelyk ook d'andre ver-

tellingen , naar waarheit van 't omkoomen van den Admiraal Spragh , en

'tfcheen voorts te flrekken om de Franfchen, en hunnen Admiraal te

befchuldigen , als luiden die d'Engelfchen in 't gevecht hadden verlaa-

ten , of zich meeft buiten 't gevaar gehouden : en in dat verftandt waa-
ren ook de Bevelhebbers der Nederlandtfche vloote. Weinigh tydts te

voorcn werdt den Heer de Ruiter door een geheim befluit van hunne
Hoog. Moog. bekent gemaakt , dat 'er een goedt getal koopvaardyfchee-

pen in de Sondt gereedt laagen, om met den eerften goeden windt naar

't Vaderlandt af te koomen , en hem daar nevens in bedenken gegee-

Ven , of hy niet goedt zoude vinden , twee van de lichtfte fregatten van

*s Landts vloot derwaarts te zenden, om die fcheepen afte haaien. Op Twee

dit fchryven zondt hy de Kommandeurs Meegank, en Noirot, met de woïdeT

fregatten Damiaten, en Popkensburgh , naar de Sont, metlaft, omdie naardcSont

fcheepen in de herwaartsreize te geleiden, en tegens een iegelyk tebe-

fchermen. Ook werden de Kapiteinen Kornelis van der Zaan, Kornc- En drie

lis Tyloos, en Jan van Abkoude, met de fcheepen Amfterdam, 't Ge- JJSzÏÏF
loof, en 't fregat Oudtkafpel, naar 't Doggers Zandt gezonden , om op

d'Ooftindifchvaarders te kruifïèn. Midlerwyl quaamen in Hollandt de Quaade

geruchten, dat d'Engelfchen eenige Ooftindifche retourfcheepen , on-f^.^
trent het eilandt van Sinte Helena , in d'Ethiopifche zee ,

hadden Ver- indifchc re-

overt , 't welk daarna bevonden werdt waar te zyn. Op deeze geruch- lo»"vloo^

ten werdt by de Heeren Gedeputeerden der Staaten Generaal tot het

bedryf van 's Landts vloot , Graaflandt, van der Nyenburgh , vanVry-

bergen , Gemmenich , en Eek , die zich in 't Landts jacht in 't Nieuwe

XV. Bod. Sssss Diep
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1673. Diep onthielden , naarder beraadtflaaght overd'ordre, aan ^n Heer de

Beraadt- Ruiter gezonden , en noch te zenden. Zy verftonden , dat d Ooltindi-

ovef't'L- fche retourvloot (al ten befte genoomen) zou verftrooit zyn ,
en dat

pioyvan daarom op der zeiver komfte geen ftaatwas temaaken, en konden der-

vlootf"
halven niec ™adtzaam vinden dat 's Landts vloot naar 'x Doggers Zandt

7sêpt. zou gaan, gelyk te vooren beflooten was. Doch ten leften werdt by

de gemelde Heeren, naadat ze 'tfchriftelykgoedtvinden van den L Ad-

miraal Generaal de Ruiter, en derandre L. Admiraalen ,
daar op hadden

kfyghtt" verdaan, beflooten , dat men met \s Landts vloot , zooffoedigh als doen-

om njccdc lyk zon zyn, zou overfteeken naar d'Engelfche kufi , na Sotdsbaayi,of

mSSSL voor de reviere van Londen, of ter fkatze daar de L. Admiraal Ue-

kuitovenc ncraal zal oordeelen den Lande den meeften dienft , en den vyandt den

ft

"tf£/. meeften afbreuk te konnen doen ; en zoo aan al de uverelt te betoonen,

dat de Nederlanders in den laatften zeeflagh , door Godts genaadtgen

zeegen, de overwïnninge hadden bekoomen, en noch in ftaat
waaren om

hen te vervolgen: met verdren laft , om den vyandt overalaan te taft

ingevalle Ijy zulks , naar foldaat- en zeemanfchaft ,
raadtzaam Z>oU

xosept. oordeelen. Deeze laft en ordre was den tienden van September getce-

kent, en quam den Heerede Ruiter ten zeiven daage ter handen. PoC
^

in plaats van vyanden op hun kuit te zoeken , vondt hygenocghtcitry-

oSeS den met tegenwinden en ftormen. Hy raakte eerft den twaalfden mei

n%/. 's Landts vloot onder zeil; maar den volgenden nacht begoft het iia*

te waaijen uit den Noordtnoordtooftcn , en daarna uit den Noordtnoor
-

weften, met dikken regen , enden dertienden werdt men met een le e

w«d:door
ftorm overvallen. De L. Admiraal van Nes verloor zyn voorltcng,

een 2'waï
r

die achter over , en over boordt viel. Hy moeft alles ,
behalven i

oTcmS baande wandt, afkappen, om zich te redden , daarna moeft hy ten

^e

'

i$set*' ker koomen op x3 vaam. De Kapitein Berkhout verloor zyn êr0
°

maft , en quam daarna ten anker. Twee andre fcheepen verboren nu

ne ftengen. Ook moeften de Viceadmiraal de Haan, en de L. Ad

vciftro
raa * Tromp, insgelyks ten anker koomen, ook de L. Admiraal^

jingdcr
001

" ter , die maar achtentwintigh fcheepen van de gantfche vloot k°n ?l
1'

vloot. zoo dik en duider was de lucht door de regen. Doch naaden middag

nam de windt af, en men zagh toen eenentzeftig fcheepen, zoo&tmcn

Dc vloot
nocn drie 0I~ vierenvcertigh zeilen mifte. Den veertienden deedtdeHeer

wéér onder de Ruiter feiii , om weer onder zeil te gaan, en de verftrooide fchecP
e11

by den anderen te verzaamelen , tervvyl men noch zesentwintig fcjee
"

pen uit den Zuidtooften naar 's Landts vloot zagh toefteeken.. ^f
a

swtmuit den vyftienden hadt men weer een zwaaren ftorm uit den Zuidtweft£"»

dcnZuidt- met een zeer onftuimige zee , en ftreek reen en ftengen. De 1
>

twc en
' Jagh voor vier kabels, Bankert ging zyn anker door. Een (cW va"

cn
Noorderquartier brak zyn kabel, maar quam voor een ander anker

n

use/>t. ten anker. Den volgenden dagh was 'tredelyk weder , doch 'twoey 0 ^
fterk , en de L. Admiraal de Ruiter zondt een galjoot om de WeL »

^ ^

een ander om den Zuidtooften , om alle fcheepen aan te zeggen » , ^
zonder tydt te verzuimen , over dagh en nacht , by de vlagh z° ^
koomen. 'S Landts vloot was nu ter halver zee, tuffchen dc

kuite

'siStv Hollandt enSoulsbaay , gekoomen: maar veele fcheepen hadden geo

vloot
- van levensbehoefte, inzonderheit van bier en waater : en de galj ^

die de lyftogt , bier en waater ia hadden , waaren door den ftorm °P
Je

dertienden en vyftienden van dc vlagge verftrooit : ook nad^?miraal
fcheepen gebrek van ankers en kabels. Hier op beriep de L. Ad ^
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de Ruiter, den zeventienden van September , den gantfchen Krygsraadt ^73.
aan zyn boordt , dien hy den toeftandt van 'sLandts vloot voor oogen z 7 fv«

ftelde. Toen werdt , naa overleg van zaaken , beflooten , dat men, indien Befluit yan

tmoogelyk was , en by toelaating van Godts weêr en windt , Met^^&~
>sLandts vloot ten ffoedighfte naar d'Engelfche kuft zou overfteeken, opgenoo-

°m daar noch een vertooning te doen van 's Landts zeemaght , en dat mcn *

men dan noch zee zou houden tot den twee'èntwintighften van de maandt

:

dan naa dien tydt zouden 's Landts fcheepen , elk onder zyne vlagh
,

*aar de zeegaaten daar ze fhuti hoorden verzeilen , dewyl 'tfatzoen
van 'tjaar om zee te houden meeft was verkopen , en dat de vloot , door
de daagelyk/che ftormen , veel fchaade leedt. Dit befluit maakte de
Heer de Ruiter aan hunne Hoog. Moog. met een brief bekent. Ten
delven daage ging Jonker Engel de Ruiter weêr op 'r fchip Waasdorp,
en de Kapitein Thomas Tobias op 't fchip Steenbergen : en een fchip

Van Enkhuizen moeft ,
by gebrek van levensmiddelen , uit de vloot ver-

trekken. Doch het voorneemen van 'sLandts vloot noch eens voor

de kuften van Engelandt te vertoonen werdt door w indt en weêr be-

let: 'twas of Godt door zyn ftormwinden de Nederlandtfche vloot ver- ^j^V*1'

boodt verder dan ter halver zee te koomen. Want het woey vier daa-
icttcn:s

gen naa elkander, by buyenen vlaagen , uit den Zuidtwefttenweften en ^'.^
Weftzuidtvveften , zoo fterk, dat men t'elkens de reen moeft ftryken

, Voo°rd

Z,

En-

ftengen neêrleggen, en ten anker koomen. De Schoutbynachr de Lief- geifchrkuft

de fpoelde den eenentwintighften van zyn anker. 'T weêr was toen^nQOm

zeer zwaar, de lucht ftondt zeer droevign , en de zee zeer hoogh en

ongeftuimigh. Dus lagh men tot den tweeëntwintighften , den dagh ^ Seï*>

die beftemt was tot het fcheiden der vloote , en zich 's morgens zeer

ongeftuimigh op deed. Maar 's middaghs werdt het ftilder , de windt

woey Wefttennoorden , en de Heer de Ruiter deed fein , om onder zeil

te gaan , en elk naar zyn haven te zeilen. Hy ley het met de Maafche
{^^00t

en Zeeuwfche fcheepen Zuidt over, en die van Amfterdam cn 'tNoor- ccn
* tY4Ii

derquattier zeilden Noordt over , de Ruiter hun in 'taffcheiden met
Zeven fchootcn bedankende. In 't gezicht van 'teilandt Schouwen ge- m&w»
koomen , wendde de L. Admiraal Bankert Zuidt over , om naar de
Zeeuwfche havens te loopen , en vereerde den Heer de Ruiter met elf

fchooten, die hem met negen antwoordde. Den vicrentwintighften z^Sept.

quam de L. Admiraal de Ruiter met zyn fchip, en met andre fcheepen

,

in 'tGoereêfche gat, en zeilde dien dagh , met zyde vlaggen en wim- De Ruiter

pels verciert , tot een teeken van overwinning , tot voor Hellevoets- hXVo^k-
fluis. Hy deê , tot teeken van behoude reize , dertien fchooten , deL.Ad-flu»s.

miraal van Nes elf, de Viceadmiraal van Nes negen, de Schoutby-

nacht de Liefde zeven , en d'andre Kapiteinen elk drie fchooten , en

Van 't fort werdt met zeven fchooten geantwoordt. Hier ontfing de Heer

de Ruiter ten zeiven daage een brief van hunne Hoog. Moog. met de

bylaage van een refolutic, den eenentwintighften genoomen ,
by de wel-

ke de Heeren Staaten te kennen gaven, dat ze zich het befluit van den

Kryghsraadt , aangaande 't invallen van 's Landts vloot ,
op den negen-

tienden genoomen , zeer wel hadden laaten gevallen. D'Amfterdam-

fche , Noordthollandtfche en Vriefche fcheepen ,
quaamen meeft den

drfeëntwintighften binnen Texel. En dus werdt 'sLandts vloote
, naa

dat ze in de verleeden zoomer tot driemaalen de twee Koningklyke

Vyandtlyke vlooten gelukkigh hadt bevochten , hunne voorneemens van
te landen verhinderdt, tot tweemaalen uit der zeegeflaagen, enaltydt

S ss ss % zee
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1673. zee gehouden, jaa naa den letten zeeflagh noch ruim een maandttydts

in zee was gebleeven, eindelyk door 'tonweder genoodtzaakt binnen

's Landts zeegaaten in te vallen. 'S daaghs naa de Ruiters kornft voor

Hellevoetsfluis, zynook twee Ooftindifche retourfcheepen binnen Texel

met een ftorm behouden aangekoomen, dePynakker, cndeStarmeer

,

en een Hoeker, genoemt de Kokmeeuw, van Ceylon. Deeze lchee-

pen waaren d'Engelfchen by Sinte Helena, toen ze daar, ontrent drie

maanden geleeden , vier retourfcheepen naamen , ontvlucht. 'S Landts

vloot was nu wel ten tyde binnen gekoomcn. Want den vyfcntwintign-

ften was 'tweêr zeer ongeftuimig, en den zesentwintighften woey teen

ftorm , die tot den dertiehften duurde , en noch tot den vyfden van

October aanhieldt s zoo dat het met 's Landts zwaare oorloghfcheepen

zeer hachelyk zou geftaan hebben , hadt men ze zoo langh in zee ge-

houden. Den zeven-, en achtentwintighften van September verfcneen

de L. Admiraal Generaal de Ruiter, nevens de L. Admiraalen van Nes

en Tromp , ter vergaderinge van de Heeren Staaten Generaal ,
en der

Heeren Staaten van Hollandt. Doch met wat eere zy daar werden be-

jegent, gepreezen en bedankt, en wat belooningen hun , in erkentennje

hunner dienden , als ook aan de weduwen van de Viceadmiraalen ,

de

Liefde , Sweers en Schram , aan de Schoutenbynacht , Jan van Nes en

de Haan, en aan de weduw van den Schoutbynacht Vlugh, werden toe-

gevoeght, kan men zien uit de volgende affchriften, en d'eige
woorden

der Heeren Staaten.

Extract uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren

Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Woensdagh, demy September 1673. des avondts ten half vyveff-

n^rlaiGe- ^e Heeren L. Admiraals , de Ruiter , van Nes en Tromp ,
in

neraai de gaderïnge gecompareert , en op ordinarisftoelen gezeten , ookged?

^

deT.Tdm? de , hebben aan haar Hoog. Moog. fommïer rapport gedaan ^an
raaien , van laatfte gedaane expeditie met de geheele 's Landts vloote. Waar °t&

€'

Trom"
delibereert zynde, heeft de Heer Tompe, ter vergaderinge preft

eren'

doen ver- de, de gemelde Heeren L. Admiraals, de Ruiter, vanNes en Tr0Pff'

Heet™
0 ** utt ên mam en van we&en ^aar Moog. bedankt, en verkbf*'

staatenGe- dat hooghgemelde haar Hoog. Moog. met zonderlinge aangenaamh^ f!

worden b" &root contentement opgenoomen hebben haar goede devoiren ,
nota*

Sr!
n e"

dienften ,
mannelyke couragie en dapperheit

, mitsgaders kffetyk*
c°n~

duite en direftie , nu laatftlyk wederom betoont in de drie zeeftaagen ,
W~

fchen
9
s Landts vloote en die van de twee maghtige Konitt&ett ^

Vrankryk en Grootbritanjen , den 7 eni^Juny , mitsgaders den

gufty leftleden voorgevallen: ende heeft wyders uit den naams als
'

ren de gemelde Admiraals
, de Ruiter , van Nes en Tromp ï

£?fij0or.

mandeert, met gelykenyver
, kloekmoedigheit en couragie , in we

vallende occafien daar in voorts te willen continueren.

MATE P O M P Ê '

Vt

Accordeert met het voorfchreeve regifter.

H. F A G E l

Êx-
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1673.

Verflagh

ter vergade-

ring der

Heeren
Staaten van

Hollandt.

De Ruiter,

van Nes , en
Tromp

,

worden van
hunne Ed.
Groot
Moog. be-
dankt , en
voorts

werdt
goedtge-
vonden , dat
aan ieder der
zelve een
eerlyke ver-

gelding op
de Provincie

van Hol-
landt zal

tocgevoegt

worden.

Extract uit de refolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en Weft-

vrieflandt , in haar Ed. groot Moog. vergaderinge genoomen.

Op Donderdagh , den x8 September 1673.

Is ter vergaderinge verfcheenen de Heer L. Admiraal Generaal de

Ruiter , met en nevens de Heeren L. Admiraaien van Nes enTromp , en

heeft fuccintfelyk aan haar Ed. Groot Moog. gerapporteert ,

9

1gunt ze-

dert eenigen tydt herwaarts op de jongfte expeditie ter zee van confe-

deratie was voorgevallen en gepajfeert. Waar op ^delibereert zynde

,

hebben haar Ed. Groot Moog. de gemelde Heeren L. Admiraalen voor

't voorfchreeve gedaane rapport, en wel voornaamentlyk mede over en

ter zaakevan de dapperheit ,
couragie

,
yver engoede conduite ,

by henlui-

den refpeflivelyk in de drie diftincle batailjes, tujfchen de vyandtlyke

gecombineerde vlooten en die van deezen Staat ,
in deezen

^
00Pen~

dejaare voorgevallen , ten beften van den Lande betoont en gebruikt
,

bedankt, gelyk de zelve daar vooren bedankt worden by deezen: en ts

voorts wedtgevonden en verftaan, dat, tot meerder encouragement van

de voorfchreeve Hooftofficieren, aan ieder van de zelve eene honorable

remuneratie op deeze 'Provincie zal werden toegevoeght ,
m erkente-

niJTe van de eoede dienften , die de zelve in de voorfchreeve rencontres

aan den Staat in 'tgeneraal , en aan deeze Provincie m 'tparticulier

beweezen hebben ; des zalop morgen ,
noopende de begrootmge van de voor-

fchreeve remuneratie, nader deliberatie aangeftelt werden.

Accordeert met de voorfchreeve refolutie

,

SIMON VAN BEAUMONT.
Extract uit de refolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en

Weftvrieflandt , in haar Ed. Groot Moog. vergadering genoomen.

Op Saturdagh , den 30 September 1673.

Is naa voorgaande deliberatiegoedtgevonden en verftaan , dat , in vol-

doeninge van haar Ed. Groot Moog. refolutie van deniü deezer hopen-

de maandt , en zulks in erkentenijfe van de dienften ,
by de Hoofden van

j J^andts vloote , in de jongfte gevechten ter zee tegens de vyandtlyke

vlooten, den Lande gedaan , zal werden gegeeven , te weeten, aan den

L Admiraal Generaal de Ruiter een rentebrief van zesduizendt gul-

dens kapitaal ; aan de L. Admiraals, van Nes en Tromp, ieder een

rentebrief van vier duizendt guldens kapitaal; aan de weduwen ener

f

senaamen van de Viceadmiraaien , de Liefde , Sweers en Schram, een

rentebriefvan twee duizendt gelyke guldens ; en aan de Schoutenby-

nacht Jan van Nes en de Haan , teder een rentebrief van duizendt

guldens; mitsgaders aan de weduwe en erfgenaamen van den Schout

-

bynacht Vlugh mede een rentebrief van duizendt gelyke guldens ka-

pitaal.
Accordeert met de voorfchreeve refolutien

,

SIMON VAN BEAUMONT.
De Staaten van Hollandt en Weftvrieflandt.

T>oen kondt allen den geenen die deezen vertoont werden ende aangaan
v^c

c

h

n
rifc

zal, datwy, willende erkennen, en aan de pofter iteit getuigenijfe ge- rentebrief,

ven van de dapperheit , courage ,
yver ende goede conduiten

, daar ^Jl^icn
Sssss 3 mede

Refolutie

der Heeren

Staaten van

Hollandt.

aangaande

dcvergel-

ding,die aan
de Hoofden
van 'sLands
vloot zou
worden ver-

eert.
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167 1 mede de Heer Mïchiel Adriaanszoon de Ruiter , L. Admiraal van

Hollandt ende Weftvneflandt , als Chefvan devloote van deezen Maat

,

onder het offer commando van zyn Hoogheit den Heere Trmjfe van

Admiraal Generaal der vereenighde Nederlanden ,
in de arte

van Hol-

landt aan

den L. Ad
miraaide Oranje , .

«kcmèniSc difonfie batailjes
,
geduurende de expeditie ter zee van deezen jaare

1673 , tufchen de vyandtlyke vlooten van de KoningenvanVrankryk en
van zync
dicuften

,

Grootbrittanjen , en die van deezen Staat voorgevallen

ve vyandtlyke vlooien geattaqueert , bevochten, endoor den

^
e&e^ep

de voor/ebree-

van

Godt almaghtigh zoodanigh bejegent, getrafleert en getrojjen wj »

dat daar door de vyandtlyke dejfeinen , die de hooghgemelde Koning
^

tegen deezen Staat voorgenoomen hadden , gantjchelyk verydelt zyn g
-

worden, goedtgevonden en geordonneert hebben, dat aan en ten ve

vevan den voorfchreeven Heer L. Admiraal de Ruiter, zyne er^
en
^
U

. nakoomelingen , ofte de actie van hem ofte haar verkreegen hebbende ,

gegeeven ,
toegevoeght en vereert zal werden eene jaarelykfche ren

.

van tweehonderdt veertigh ponden, te xl grooten 'tpondt ,
zoo als wy

voorfchreeve rente van tweehonderdt veertigh ponden jaarlyks a

den meergenoemden Heer de Ruiter
,
zyne erven ,

nakoomelingen ,
°J

de actie van hem ofte haar verkreegen hebbende ,
inerkententjfealsvo

ren ,
geeven , toevoegen , vereeren ende confiitueren by deezen ,

beto
-

vende de voorfchreeve rente te doen betaaienjaarlyks in twee termyjietty

daar van de eerfle vervallen ofte verfcheenen zalweezendem^^a

1 67 4. en de andere den 13 September daar aan volgende , ende zoo voo

van halfjaar tot halfjaar , lafende en ordonneerende den Ontjans

Generaalvan de voorfchreeve onzen Lande , die nu is , en naarmaals

^

e '

zen zal, onwederroepelyk de voorfchreeve fomme van tweehome

veertigh ponden jaarlyks
, op de voorfchreeve termynen , onder beho

lykequitantie , te betaaien, ofte doen betaaien. Ten oirconde der&aa

heit , onzen grooten zeegele hier aan hangen , en deeze by drie van on

Gecommitteerde Raaden, en onzen Secretaris , doen onderteekenen.

daan in den Hage , den x3 September 1673 •

Daarna werdt by de Heeren Staaten van Hollandt gerefolveert ,
jk£

men uit de tweehonderdtfte penning , die den zevenden van 0#ober

was ingewillight, 1 iooooo guldens zou verfchaffèn , tot betaaling ^e
J,

in~

gevalle matroozen , en andre laften van de jonghft gedaane uitruft111
"

gef, te weeten, aan'tKollegieter Admiraaliteit van de Maaze 300000^

guldens , aan 't Kollegie van Amfterdam 600000 , en aan 't K°^e^J
V3

2
Noordthollandt 3000C0. Ter vergadering van hunne Hoog. *j|e
hadt men te deezer tydt eenigh bedenken

,
aangaande de perfoon

'

in't roekoomende, belangende ecnigen zeetoght of zeeflagh,
nl
i

vergadering zou verflagh doen, en werdt daar over beflootenen va g

fielt, 'tgeenvolght.

Extract uit het regifler der rcfolutien van de Hoog. Mo°g-
#eeren

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

ponderdagh , den x6 October 1673. ^
Jtefoimic jSi naa deliberatie , om zeer goede redenen en confederatief

\

suateoGe. Hoog. Moog.moverende , verftaan, gerefolveert envaftgeftelt ,
dat

n
a

C

andedc
n" aan nïemant anders van de Hoofden van 's Landts vloote?,•/"*ff0og.

perfoondie raale navale maght van den Staat, ter vergaderinge vatt/
a
âpp0rt

te
in

J
t toe- Moogende zal werden geadmitteert , om van 'tgepajfeerde rWjm>

8 oSiob.

Twaalf
tonnen
goudts by

Ho'laiidt

verfchafc

tot betaa-

ling der

maToozen.

t Equtpct-

gtc.
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doen
, als aUeenlyk de L. Admiraal, ofte weldiegeene , die ,

by des zelfs 1 673

.

aflyvigheit , daar over en Chefgecommandeert , ende H offerjïe gezagh
"
â

ade*

zal hebben gehadt , en dat alzoo dien aangaande zalwerden verbleeven hunne

by 'tgebruik , van allen ouden tyden herwaarts in obfervantie geweeft
*J*>g- vau

zynde
, zonder dat in

7
t toekoomende in eenige de minfte confequentie ge- ccnigc zec-

trokken
, ofte voor exempel geallegueert zal moogen werden y

tgene , dee- fl^ "J"
zen contrarie , by inadvertentte , den 27 September lejlleden , en den 18 doen?°

U

van de kopende maandt , in de hooghgemelde vergaderinge is gepajfeert
en voorgevallen.

M A T H. P O M P E. vt.

Accordeert met het voorfchreeve regifter.

H. F A G E L.

Ontrent deezen tydt f werdt Jonker Engel de Ruiter, zoon van den +
2y°^;

L. Admiraal, door zyn Hoogheit den Prinflè van Oranje, in de waar- hek be-

digheit van Schoutbynacht onder 't Kollegie ter Admiraaliteit tot Am- J^g^
fterdam , welk ampt hy in de lede toght Hechts voor een tydt

,
by ma- gddeRm

"

niere van voorraadt, hadt bedient, ten vollen beveftight. Ook Helde

2yn Hoogheit de Heer de Ruiters fchoonzoon ,
Johan de Witte

,
Kapi- schomby-

tein over een kompagnie zeefoldaaten , nu tot ordinaris Scheepskapitein n^dj dc
onder 't gemelde Kollegie van Amfterdam. Op deeze wyze werden RU jtcrs

c

des vaders getrouwe dienften in den zoon en fchoonzoon , die dees gunft ^oonzoon,

met onwaardigh waaren , erkent en beloont. De Kapitein de Witte wutc, tot

lagh te deezer tydt gequetfl , zynde in 'tbelegh van Naarden , daar hy ordinaris

zich met zyn zeefoldaaten treftèlyk quèet , met een mnsketkoegel in de
Kapuein *

wans gefchooten. Zyn Hoogheit ftelde nu ook den Schoutbynacht de D
? 7

Haat
?

t» & , " 1 • ir 1 • 1 1 totViccad-

Haan in t volle bezit van t Viceadmiraallchap , in plaats van den Heer miraai.

Sweers. Hy verkoor Willem Baftiaanszoon tot L. Admiraal van 't
B
™

ẑ

Noorderquartier , en Thomas Vlugh, broeder van wylen den Schoutby- tot l. Ad-

nacht David Vlugh, tot Viceadmiraal , in plaats van Schram. De Ka-™^8*^".
pitein Philips van Almonde werdt geftelt tot Schoutbynacht onder quanier'

"

\ Kollegie ter Admiraaliteit in de Maas, en Jan Dik tot Schoutby- v7
ho
h

mas

nacht van 't Noorderquartier. Op de zeegen , die 's Landts vloot nu viccadm?-

tot driemaalen toe tegens de vyanden , onder 't beleidt van den Heer raaL
.

.

de Ruiter , gelyk verhaalt is , ter zee hadt bevochten , volghdc nu ook aÏÏST
0

meer voorfpoedt te lande, 'tgeen hier ter loops ftaat aan te roeren, om totschout-

'taan een hangen der zaaken. Want naa den lellen zeèflagh , op den deMaas.
vau

11 van Auguftus, en 'tverdryven der vyanden van 's Landts kuiten, En Jan

konmenaldelandtfoldaatenenruitery, die op de ftranden ontrent

Texel en in d'andre zeegrenzen waaren gebraght , om de gedreighde »acht van

landing te verhinderen, daar van daan lichten , en elders gebruiken. Dit £°£dtho1 -

gaf zyn Hoogheit den Priniïè van Oranje gelegentheit , om met het le- Opd over-

ger van den Staat, met hulp van de Spaanfchen, naar Naarden te trek- ^""^
ken, en, naa 't overgaan van die ftadt, met het heir, cnetlyke Spaan- ook voor-

fchc troepen , (zich voegende by 'tKeizerlyk leger, 't welk onder 'tge-
{|J*J

te

biedt van den Graaf van Montecuculi, tot byftandt der Heeren Staaten
, Naarden

Was afgekoomen) voor Bon te rukken, en die ftadt met geweldt te hel- T"°££
pen aantallen , en tot overgeeven te dwingen. Dees optoght, ende OokBon.

Vreeze voor 'tafkoomende Keizerfch leger, braght zulk een omzien en llNov-

fchrik in de Franfchen en hunne bontgenooten ,
(die geen volk genoeg

hadden om alle de veroverde veftingen bezet te houden, en te gelyk te-

gens
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1673. gens de legers van den Keizer en den Staat te vcldt te koomen, en

dS
C

vc
y
r]aa"

die £ llooft te bieden
) dat ze zicn genoodtzaakt vonden ,

de meefte

ten Wocr- veroverde lieden en fterkten te verlaaten. Dus verlieten ze Woerden 1

,

den
1

,
u»t- de ftadt Dommel 1

, Uitrecht 3
, en daarna al wat ze in de Provinciën

wat ze in de Van Uitrecht, Gelderlandten Overyfiel, hadden bemaghtight: doch

vanu?c-
icn niet zoncler ingezetenen met het uitperiïèn van zwaare brandtfehattin-

rccht,Gci- gcn ui t te mergelen , en de muuren , toorens , wallen en vafb'gheden

oJér
n

fTci

cn van zommige fteden overhoop te werpen , en met buskruidt te laa-

hadden be- ten fpringen , en fnoode voetftappen van de bitterfte vyandtfehap achter
m

i

a

|)

h^ht' te laatcn. De gewoonlykebiddagh, die den zeften van December moeft

oaob"
1 gehouden worden, werdt by de Heeren Staaten Generaal weêrveran-

Novemb*
^Crdt in een dank- vaft- en bededagh , en in de d'uitfchryving ,

die den

3Z>7»i
5

vyftienden November was geteekent , werdt ook gewach gemaakt van
Novemb. de drie zeeflaagen , met bevel van Godt te danken over zoo groote op

daarVe?'
1
nieuws verleende overwinninge van Bon , en d'onverwachte ontruiming

regens deu van fteden en plaatzen
, mitsgaders , over alle de voorgaande weldaa-

^gefew de*> dte het zym Goddelyke Majefteit zoo zichtbaarlyk en wonderbaar-
ven. lyk den verleeden zoomer te waater en te lande , zoo in de drie onder-

15 fiheidene zeeflaagen , tegens de twee maghtige Koningklyke vlooten van

Engelandt en Vrankryk , als in d'overwinning der ftadt Naarden, ge
'

De»nn«
üefi hadde te bewyzen - Ook werdt ter vergadering der Heeren Sraa-

enbaakens ten van Hollandt goedtgevonden , dat men de tonnen en baakens ,
m

Tul™ de Maazeen'tGoereêfche gat (te vooren weghgenoomen ,
om daar

en'tGoe- door den vyandt het inzeilen in de zelve reviere te moeylyker te maa-

weSom
1 ken) wederom zoude leggen , tot veiligheit van d'uitgaande en inkoo-

getót. mende fcheepen. Daarna liet men zyn gedachten weer gaan over net

toeruften van een oorloghsvloot tegens het voorjaar, en om te beter
volk

te bekoomen, verbooden de Heeren Staaten Generaal by plakkaat alle

^j
e

v

™ rt
> vaart, Walvifchvanghft , en 'tneemen van vremden dienft. Men was

anghft/en van voorneemen een fterker vloot in zee te brengen dan 't verleden

van^em. ^aar '' ook werdt den vyftienden van December , by twaalf of detacn

den dicn(ï Heeren, uit de Kollegien ter Admiraaliteit daar toe gema£hrignr, ^Z*
verbooden. ftaat van equipacie oftoerufting ter zee opgeftelt bv de welke werdt

ÏJd% voorgeflaagen
,
dat men in zee zou brengen 4 z fcheepen van oorlogh

,

caStir r°
rZien d°

L
°r den anderen Van 66 tot 80 ftl*ken gefchuts ,

en daar

Toothec Jwcn ,
en bemant met 400 matroozen : en noch 24 fcheepen van oor-

jaar van logh
, gemonteert door den anderen van yo tot 60 ftukken , en daar bo-

wceten!
C

van
ven

»
en bemant «et 300 matroozen : noch 18 fcheepen van oorlogh,

84 ooriog- gemonteert van 40 tot 50 ftukken, en ieder bemant met 200 matroo-

ifrcgSn zcn: noch 6 fregatten van oorlogh, gemonteert van 30 tot 3* ftukken '

Mbran- ' en bemant met 130 matroozen : noch 24 branders , elk bemant met

11 koPPen: noc
J?
M groote galjoots: noch 12 kleender galjoots:

noch

kicender i2 fnaauwen , of licht vaartuigh, ieder bemant met 30 man. Zoo aar

fx'S
en deeze vloot Z0U

J
beftaan yit tnegentigh fcheepen en fregatten van oor-

wen, in logh, en met de branders, galjoots en fnaauwen, in alles uitman
aüesi^ honderdtentweeëntzeftigh zeilen, enbemantzyn (behalven *t volk van

de galjoots die men zou huuren) met 29268 mannen. Ook hadt men

uitgereekent, datdees vloot in de tydt van zes maanden aan fold/» kolï'

geldt, equipagie, flytagie en andre onkoften
, zoude koften 697S71*

gulden. Dees voorflagh was men voorneemens te volgen. Pocn °j
c

*

dertuftchen, terwyl men zoo groote toerufting ondernam, ^jfa-
Spaanfchen, die al in de maandt van O&ober den oorlogh tegens Vra

J ^
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ryk hadden verkondight , (uit kracht van 'tverbondt, te vooren met de 1673.
Heeren Staaten Generaal geflooten) door den Marquis van Frefno , des

Konings Ambafladeur in Engelandt
,
groote vlyt , om de vreedehandeling

h^h£ec
tuflchen den Koning van Grootbritanje en de Heeren Staaten , te Keu- Engelandt,

ten aangeheven , te Londen voort te zetten: en men begoft nu hoope
te fcheppen tot een goede uitkomft. Hier vertoonde zich nu ontrent
den Nederlandtfchen Staat een wonderbaar toonecl der wereltfche ver-

b^°!jJ""
anderingen , daar 't radt der wiiïelvalligheit geduurigh draayde. De Ko- fcivaiiige

ningen van Vrankryk en Engelandt , weleer vrienden en bondtgenoo- «andenng

ten
, waaren nu vyanden, en de Koning van Spanje , en de Keizer,

ciza* en '

hoofden van 't huis van Ooftenryk , eertydts vinnige vyanden , waaren
nu de trouwfte bondtgenooten en byftanders van den Staat. De Vor-
ftcn, die, door inzicht en reden van Religie, de naafte vrienden waa-
ren, zaaten ftil, of weeken af, met naame de Keurvorft van Branden-

burgh , die , ;om zyn byzonder voordeel , de wapenen nederley , en de

twee voornaamfte Vorften van 't Pausdom bleven beftendigh by hun-

ne trouw , en oordeelden dat ze met de Nederlanders te helpen , ook
hunne eige Ryken en Staaten moften befchermen.

XV. Boek. Ttttt HET
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VAN DEN HEERE

MIC HIEL DE RUITER,
Hartog , Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

Hollandt en Weftvrieflandt.

ZESTIENDE BOEK.
erwyl men , naa veelerley aanbiedingen ,

wegens den

Staar der vereenighde Nederlanden aan zyn Majefteit

van Grootbritanje gedaan , om de vreede te bekoomen

,

nu te Londen , door den Heer Peter Fernanden ,

de

Jouar de Velasko
, Marquis de Frefno , Gezant van

den Koning van Spanje aan den gemelden Koning van

^ Grootbritanje , onder de handt zonder ophouden ar-

beidde, om dat langhgewenfchte werk teneinde te brengen, werdt ook

de toerufling ten oorlogh te landt en te water met geen minder yver hf"

üfftaat
hartignt - Den derden van Februarius des jaars mpclxxiv, werdt de

vancquipa- ftaat van uitrufting f tot tnegentig fcheepen en fregatten van oorlogh,

oód'oghs- vierentwintig branders, en 'tander kleen vaartuigh daar toe behooren-

lootwordt de, by hunne Hoog. Moog. de Heeren Staaten Generaal vaftgeftelr
*

t ,

Docn terwyl men bezigh was met alles daar toe te vervaardigen,
en

gu. 'tvolk te werven, quam fchielyk de tyding, dat de vreede tuflchen den

tuffche

r

n

Cde Koningh van Grootbritanje en de Staaten der vereenighde Nederlanden,

den Konbg den negentienden van Februarius , tot Weftmunfter was geflooten.
^e

bnta^jccn
Marc

l
u^ de Frefno , Gezant van Spanje, hadt van de Heeren St***a

dc Staaten laft en volmaght gehadt om te handelen en te fluiten
, en doof ^yn ^e*

eïïhde
midde

1

lin
g,
cn aanhouden werdt alles afgedaan

, en de lede handt aan

Nedcrian- \
werk geleit. Zeeker Engelfch Schryver verftondt dat de L Adnlira

r£w j
Uiter Wd die

P,def
de in d

'

eere van deeze vreede , als hy zyn }<»

i^Fet,. op deeze wyze ophaalt ; T)e zonderlinge voorzichtigheit en 't^
hkZut'

Vm dm Admiraalde Ruiter, in verfcheide gelegentheden van dee&n

gems »an oorlogh getoont
, maakte hem zoo nut voor zyn Vader'landt ,

welker ^er
'

VSrl"'
vaUen flaat h als e™ Atlas fiheen fonderfteunen en te bewaare»* ƒƒ
<*/)/i LoMPrytt. Aai vm*io Jl~ J 1 • .. J' t 11.. ^o^gerat ,

schryverbot
zo° beroemt by zyne vyanden , die door ondervinding hadden geleerdt,

lof van de dat hy met licht was foverwinnen, niet tegenflaande zy daar toe veet

seiégén'r weers haddengedaan, invoegen, dat d'uitjlagh der zaaken aan ^eder,"

heit van de zyde in balance ofwederwicht ftondt: zoo dat d'eene geen reeden haat

gdiootene m vaMje mede te wanhoopen , en d'ander om de voorjlaagen
daa£

Thehfe

0

f te verachten. 'Dit baande den wegh tot den vreedehandel ^et
'

ii?tïr
a

,

Ude landt * en de Staaten van Hollandt naamen de gelegentheit

prmted zich van de bemiddeling van de Kroon en Staatsbedienaars va® df a
J

"

nltat >' en andre &oede vrienden in Engelandt, te dienen, die dit ^reej'
Ne-tom*»

t
werk , als een zaak van groot belang

, zoo kraghtig voortdreven ,

l6 77.p. 95. de Koning van Grootbritanje zich door de meenigerley aanzoekingen en

beden van den een en den ander liet beweegen om tot een vreede m
de Hollanders te koomen , die te fVeflmunjler werdt geflooten ,

tot^
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onuitfpreekelyke vreughde voor de Staaten, en een altydtdnurendeglory 1674.
voor de Rutter : in zulk een benaauwden tydt , dat de Hollanders ge-
wichtige reden hadden om zich over zulk een redelyk verdragh te be-

danken. Wat de voorwaarden deezer vreede aangaat , alle die uitfpoo- Aanmer-

tige en hooghgaande eifchen , in 'tjaar mdc lxxii van de zyde van En- ^waarde
gelandt voorgeftelt : als onder anderen , van het overleveren van 't eilandt en artykc-

van Walcheren, de ftadt en 'tkafteel van Sluis , het eilandt van Kadiand, £
ndcrvrcc-

het eilandt van Goereê , en het eilandt van Voorne , in handen van zyn
Majefteit van Grootbritanje , en voorts van 't opbrengen van een mil-
lioen ponden fterlings , tot vergoeding van zyn Majcfteits onkoften in
den oorlogh gedaan, en 'tbetaalen van een jaarlykfche gifte van tien-

duizendt pondt fteerlings voor altydt , wegens \ verlof dat de Koning
den Nederlanderen zou geeven tot de haaringhvanghft op de kuften

van Engelandt , Schotlandt en Yrlandt , dit alles liet men vallen , ofmen
ging 't ftilzwygende voorby. 'T is wel waar dat van de zyde van Enge-
landt te deezer tydt een artykel was opgeftelt ,

aangaande de viiTchery

of haaringhvanghft , en daar by geëifcht, dat d'onderdaanen van de D'eifch

Staaten Generaal zich voortaan onthouden zouden van te viffchen op j
aD

*g
a

J
dc

de kuflen en banken van zyn Majefteits gebiedt , zonder alvooren ver-
c cry '

lof en pafpoort \ daar toe verkreegen te hebben. Doch de Heeren Staa- iVryerejs-

ten weigerden ontrent dat punt iet in te willigen: dewyl hunne onder- *{j£rdtBiet
daanen de vryheit der viiTchery eenige eeuwen langh , zonder fteurnis

, ingewilfigt.

hadden genooten , en zonder dat daar uit eenigh verfchil was gereezen

,

'twelk de vriendtfchap tuflchen beide de volken hadt veranderdt. Ook
liet men van de zyde van Engelandt dat artykel vaaren , zonder in 't

traelaat van vreede daar van te reppen. Maar aangaande het fluk der
vlagge, 'tgeen de Heeren Staaten verftonden dat een punt van heus-
heit en beleeftheit , of een eerbewys was , 't geen ze eenen grooten Ko-
ning, zonder nadeel van den Staat of des zelfs onderdaanen, konden
toeftaan, werdt het volgende artykel vaft geftelt : dat alle de fcheepenof Hetarty-

vaartuigen toebehorende devereenighde Trovincien, 't zy fcheepenvan gaandedc

oorloghof andere, 'tzy bezonderlyk of in esqtiadres verdeelt , in eenige *iag*mft*

zeen, van dekaapFinüterregenoemt, tot aan 't midden van y

tpuntge-
gMu

zeit het Staaten eilandt in Roorweegen , alle de fcheepen en vaartuigen

,

zooveele-zyn Majefteits wimpelvoerden , ofte het zeil, gezeit Jak, ont-
moetende ,

dat in zulk een geval de fcheepen of vaartuigen der boven-
gemelde vereenighde Nederlanden haare topwimpel van de groote maft
neemen, en het topzeilzullen laaten vallen , in diervoegen , en met gely-
ke eerteekenen , als ooit feeniger tydt in eenige plaatzen hier bevoo-

rens, jegens eenige fcheepenvan zyne Majefteit van Grootbritanje , ofte

'van des zelfs voorzaaten , ten reguarde van eenige fcheepen van de

Staaten Generaal, ofte van der zeiver voorzaaten, zouden moogenzyn

gebruikelyk geweeft. Voorts , ten einde dat alle aanleidingen en oor-

zaaken van nieuwe gefchillen . pretenfien en a&ien , t'eenemaal mogh-
ten uitgeroeit worden , van wat natuur die ook moghten weezen , of

onder wat naam of voorwending aangevaart, en op dat de gronden daar TweemiL-
die .op fcheenen te fteunen geheel vernietight moghten worden en wegh- Koenen gul,

genoomen , zoo beloofden de Heeren Staaten , in een der artykelen
, f^migton-

aan zyn Majefteit van Grootbritanje te zullen betaaien achtmaal hon- nengoudts,

derdtduizendt ryksdaalders , of2000000 guldens , oftwee millioenen
: ^

n den
•

Ko"

liet vierde gedeelte te betaalen naa d'onderlinge uitwiflelinge van de Ta- Gro^otbri-

tificatie , en d'andre gedeelten binnen den tydt van drie jaaren , naaft J^g
1*"

Ttttt z daar
00t'
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1674. daar aan volgende. Dees belofte fproot uit een aanbieding ,

die van

der Staaten zyde , door den Marquis de Fresno ,
eenigen tydt te yoo-

ren was overgelevert. D'andre artykelen waaren van minder gewicht

,

Devrccde en zyn in de Hiftorien van dien tydt te leezen. Den zeften van Maart

ïït
E
ar|e"

werdt de ratificatie der vreede in den Haage uitgewnTelt ,
en de vreede

Wight!" ten zeiven daage aldaar afgekondight. Ook werdt den veertienden der

Dankdagh maandt dank- en bededagh in de vereenighde Nederlanden gehouden,

iToudcn, en alomme teekenen van vreughde, overat verkrygen van de gemelde

cnvrcugh- vreede, betoont. Korts daarna werdt ook de vreede in Engelandt ver-

tToZ
a

kondight, met geen minder teekenen van blydtfchap over de herlteide

Biydtfchap vriendtfehap tuffchen de twee nabuurige volken. Nu juichte 't vereenig

" r

le

d

jn ,

t
Nederlandt van vreughde , om dat een der vyandtlyke Koningen met

—night de vyandtfehap de wapenen afley , en dat de Staat nu beter beitandt

Nederlandt.
W2S om zich tegens Vrankryk te verweeren. D'inwoonders van Enge-

landt hadden geen minder ftof tot blydtfchap, nu z' ontflaagen
waaren

van een oorlogh , die elk tegens de borft was , daar alleen VrankryK

't voordeel van trok, en zy fchaade by leeden: die in de vier bloedig

zeeflaagen , in twee jaaren tydts , zoo veel vrouwen tot weduwen ,

en

kinderen tot weezen hadt gemaakt: die hunne zeevaarten koopnande

in alle zeën, nabyof ver gelegen, alomme hadt verftoort; en dat doo

de meenighvuldige kaperye der Zeeuwen en Hollanders : die zoo ver

ging, dat men in zeekre Hiftorie vindt aangeteekent , hoe te ^
ezc

£
tydt, toen men de ratificatien over de vreede wiflelde , in den Haag

een lyft werdt vertoont van 2863 veroverde en opgebraghte fcneePcJ^

onder welke alleen 160 Franfche, en al d'andre Engelfche waaren. V

Nederlanders leeden minder fchaade, om dat men alle zeevaart in ty<j

• by plakkaat hadt verbooden. Naa 't fluiten der vreede met Engel311

j
werdt by den Staat overwoogen, of men de toerufting ter zee niet z°

konnen verminderen: waarop de L. Admiraal de Ruiter, ter begeer

van zyn Hoogheit de Prins van Oranje , zyn advys en raadt op C P

pier flelde, welk gefchrift, den zevenentwintighften van Februari^ &

teekent , van deezen inhout was.

Doorluchtige , Hooghgebooren Vorft en Heere

,

Advyiwn De Ondergtfchreeven L. Admiraal de Rutter
, achtervolg5 m tn

mhuidt conformité van *Vwe Hoogheits ordre
, overwoogen hebbende de ^f1

'

Ruiter, aan- deringe van zaaken, gevallen door donlanghsgetroffen vreede ,
tujjC"

vermtd" den Konink en het Ryk van Engelandt ter eenre , en deezen Staat te

ren der andere zyde , zoude {onder correclie) van advyszyn , dat de Jlaat
v

SS„. equipagïe, op den 3 February 1674. by haar Hoog. Moog. gearrepj^
ge. zoude konnen worden gediminueert , engebraghtop^z fcheepen*van

looge, gemonteert door den anderen van 50 tot 80 fukken, en daat

'

ven , ieder met matroozen bemant , als in den voorfchreeven ft
aat

,

^
ant ,

geexprejfeert. 6 fregatten van oorloge, mede gemonteert en &
;
.-^

als inden zeiven ftaat is gemeldt. 18 branders, \z Jhaawwenoj

te vaartuigen , die dicht onder de wallen konnen kopen , en on
^

veur van haar kanon het kleine vaartuigh de militie doen landen. ** ^
engaljoots, om de militie aan landt te zetten. ^groote^akfpn ^eèm-
tranfport van vivres , bier en water. Deezevloote zoude aUee £^
pkyeert konnen worden tot afbreuke , en op de kuften van Vrankryk »

'

in, en buiten 't Kanaal, conform zeekere inftruftie , daar toeSf/ ^4.
ren en farrefieren. Aldusgeadvifeert inV Gravenhage , den %7^ e

'pocn
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Doch dit advys werdt niet gevolght , maar een grooter getal van 1674.
Jcheepen toegeruft, gelyk daarna zal worden verhaalt. Op den zeiven DcRu"«
dagh heeft de Heer de Ruiter den eedtvan getrouwigheit , als L. Admi- wd'vMge-
raal Generaal van Hollandt en Weftvrieflandt , in handen van zyn Hoog- beowtIkb

heit den Heere Prinflè van Oranje afgeleght , tot welke ftaat en waar- tLtL
aigheit zyne Hoogheit hem meer dan een jaar geleeden f hadt verkoo- "«aal van

ren gelyk blykt uit de daghteekening van zyn commiffie of laftbrief
,JS"

die dus lang fchynt opgehouden , en hier nu ftaat in te voegen, luidende landt , tot

gelyk Volgllt. welken
0

ftaat hem

WILLEM HEN RIK, by der gratie Godes , Prinfle van Oranje 2ï de°°
S"

en NafTau , Grave van Katzenellebogen , Vianden , Dietz ,
Lingen , Ede

Meurs , Buuren , Leerdam , &c. Marquis van der Veere en Vlif- verkooren.

fingen, Heere en Baron van Breda, der ftadt Grave, en Lande \?b
enzl

,

van Kuik , Dieft , Grimbergen , Herftal , Kranendonk , Warnefton ,
*

' l6?h

Arlay, Noferoy, S 1
. Vyt, Daasburgh, Polaanen, Willemftadt,

Nyervaart , Yflèlftein , S c
. Martensdyk , Steenbergen , Geertrui-

denberg , de hooge en laage Swaluwen , Naaldtwyk , &c. Erf-

burgh-Grave van Antwerpen en Befancon , Erfmaarfchalk van Hol-

landt, Gouverneur en Stadthouder van Hollandt, Zeelandt, en

Weft-Vrieflandt , Kapitein Generaal en Admiraal der vereenigh-

de Nederlanden.

Alzoo tot vorderinge van den dienft der gemeene zaaken van de Ad-
mïraalïteït , voorvallende in de Kollegien rejiderende in Hollandt en
Wejlvriejlandt , en omme goede ordre over defcheepen , galeyen , jach-
ten, eenzaamentlyk het krygs-en fcheepsvolk, die by de voorzeide Kol-
legien tot der Landen dienfte , op onze beftellinge , aangenoomen zyn , en
naamaals aangenoomen zullen werden

, noodig is , dat de ftaat van
L. Admiraal Generaal , over de quartieren

, gepit onder de Kollegien
voorfchreeve, by een beyuaamperfoonwerde bekleedt ; SOO IS T, dat
wy, om de goede kennijfe die wy hebben van deperfoon van M I CH I EL
ADRIAANSZOON DE RUITER, en van zyne getrouwig-
heit, vroomigheit, neerftigheit en kloekmoedigheit , in't ftuk van den
oorloge, den.zelvenMIC HIEL ADRIAANSZOON DE RUI-
T E R onthouden

, geftelt en gecommitteert hebben, onthouden , ftellen en
committeeren mits deezen , in den voorfchreevenftaat van onzen L. AD-
MIRAAL GENERAAL van Hollandt en Weftvrieflandt voorfchree-
ve

,
gevende hem volkoomen nmght

, puthoriteit , enfpeciaal bevel, den
zeiven ftaat te aanvaarden en te bedienen, over alle de fcheepen, ga-
leyen, enjachten ter oorloge, onder 'tbeleidt van de Kollegien in Hol-
landt

, Weftvrieflandt , en anderszints toegeruft , en die naamaals toe-

geruft zullen werden , te gebieden , deezer Landen en onze vyanden te

vervolgen , krenken en befchadigen ,
by alle middelen en manieren hem

moogelyk zynde , goede ordre op de voorfchreeve fcheepen ,
galeyen en

jachten van oorloge te houden , en doen houden
, mitsgaders goede toe-

zicht te hebben , dat de zeerivieren en binnenwateren vry en veiligh

gebruikt moogen worden , goede wachten te doen houden tegens alle in-

vafien en toghten, die eenige vyanden op ofte in de voorfchreeve Landen
zullen willen doen: met den Heeren Staaten Generaal, Ons, en de Raa-
ien van der Admiraliteiten in Hollandt en Weftvrieflandt , en allen der
Landen , en onze Gouverneurs

, Overften , Viceadmiraaien en Kapitei-
nen, te water en te lande, dien zulks aangaan zal , goede correfpon-

Ttttt 3 den-
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1674- dentie te houden, om goedt tydts des te beter op alles, tot der Landen

dienfl en des vyandts afbreuk, verzien te moogen werden: en voorts al-

les te doen ,
achtervolgende d'artykelen , ordonnantiën en injtruclien ,

op 'tbeleidt van den krygshandel te water gemaakt, en als noch te maa-

ken; zoo wel der vereenighde Nederlanden en ons part en gerechtigheit

in alle buitten en prinfen , als alle andere zaaken , den krygshandel te

water aangaande. Alles op alzulke gagien, traBementen ,
eeren en

emolumenten , als tot den voorfchreeven ftaat geaccordeert zyn
,

ofte

noch geaccordeert zullen worden. Waar op , en van hem wel en d™&J ~

delyktequyten, devoornoemdeMICHIZL ADRIAANSZOUN
DE RUITER gehouden wordt den behoorlyken eedt te doen: welken

eedt gedaan zynde , verzoeken Wy allen Koningen , Vorften, Trnwn

en Heeren, haaren Admiraaien , Stadthouderen , Gouverneurs ,
Officie-

ren ,
Magiflraaten van de Republyken, Steden , en anderen onze^ea^C

t

den en goedtwilligen , den voornoemden MICHIEL ADRIAANS'
ZOON DE RUITER, in 'tgeene der voorfchreeve Landen en on-

zen dienft ,
mitsgaders deezen zynen laft en commijjie aangaat ,

alkgoe

bevorderinge ,
hulpe en byftant te bewyzen. Ordonneren en bevee e

ook allen Gouverneurs , L. en Viceadmiraaien, Overjlen, Kapite^e

J
lf

Bevelhebberen ,
foldaaten , bootsgezellen , en allen anderen krygsl''^ef

te water en te lande , onder onze gehoorzaamheit ftaande ,
den ge^e

den MICHIEL ADRIAANSZOON DE RUITER voor
, f'

zen L. ADMIRAAL GENERAAL voorfchreeve refpeiïtveVk™

houden, kennen en refpefleren , zoo dat behoort , op de peenen en J
f'

fen daar toe geordonneert. Ende werdt ons 't zelve aangenaam- ^
foirkonde hebben wy deezen met onzen naame onderteekent ,

en °L

zegel daar onder doen hangen. Gedaan in 'sGravenhage ,
den H *

bruary 1673.

Was onderteekent,

G. H. PRINCE d'ORANGk
Ter ordonnantie van zyn Hoogheit

,

C. H U I G E N S '

Voorts hing daar aan zyn
Hooghei es groot zegel,

in rooden waflehe.

f/*V 7
Memoriaal.

4- 8 Maart.

1*74.

Voorflagh
van den
L. Admiraal
dc Ruiter

aan zyn
Hoogheit
den Prins

van Oranje
gedaan , om
de Franfche

Karibefche

eilanden te

vermeelte--

De zelve commifïie werdt korts daarna door den Heer L. A^m^
r

a

*

Generaal de Ruiter voorgedraagen ter vergadering van de Heeren 1
a

^
den ter Admiraaliteit te Rotterdam , en ter Secretarie van nun?f

ogr.'

Moog. te boek geftelt f : als ook daarna
J.
ter vergadering van 't ^

Kollegie ter Admiraaliteit tot Amfterdam. Te deezer tydt liet de

de Ruiter , dewyl de geftelteniffe der zaaken zoo was verandert ,
j

gedachten gaan om den Koningk van Vrankryk , ofzyne onderga ^
afbreuk te doen. Hy gaf zyn Hoogheit den Prinflè van OranJC

flL als

zeiven zevenentwintighften van Februarius, toen hy zyn eedt a^ eS-

L. Admiraal Generaal , by gefchrift te bedenken , of niet een g0^

,

. m

quadre van oorlogfcheepen , voorzien met landtfoldaaten , °P Ln naac

dighfte zou konnen en behooren toegeruft, en gezonden te wof ^
de Karibefche of vooreilanden van Amerika , die onder ^^^icque,
Vrankryk Honden: met ordre, om de zelve, met naamen Mart

vi ^
Guardeloupe, de Granades en Nantes re vermeefteren , ^^^Lgezete-
in te houden. Hy vertoonde wat nut het Landt en des zells in&

nvvat

nen daar uit zouden trekken, wat waaren daar te lande vie
|

el1
'

n voe-

koopmanfehappen dat men uit deeze landen derwaarts zou kon
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ren, en met groote winft vertieren. Voorts gaf hy te kennen, wat ge- 1674,
tal van fcheepen en fregatten van oorlogh, branders en fluiten, en wat
maght van landtfoldaaten daar toe ,

zyns oordeels , zouden van nooden
Zyn. Dees voorflagh werdt in 't heimelyk gedaan en overgelevert. Ook
Werdt 'er in 't heimelyk over gehandelt ; op dat 'er de vyanden geen

lucht van moghten krygen : want zulke aanflaagen konnen niet geluk-

ken , als ze te vroegh bekent worden. Men oordeelde dat men den
toght hadt te waagen , om 't nut dat 'er in (lak , indien de toelegh wel
uitviel. Doch hoe zeer men de zaak zocht geheim te houden , noch-

tans kreegh de vyandt eenige kennis van 't voorneemen : het zy dan

door iemants ontrouw, 'tzy dat men door de toerufting entoeftel, die

in 't openbaar moeft gefchieden ,
eenighzins gifte en riedt wervvaarts dat

het gemunt was. In 't begin van Maart werdt deftaatderequipagie , of

toerufting der vloote, naa dat daar over door Gecommitteerden uit de

Kollegien ter Admiraaliteit met zyn Hoogheit , en de Gedeputeerden

Van hunne Hoog. Moog. tot de zaaken van de zee , in verfcheide ver-

gaderingen was geraadtflaaght , eindelyk by de Heeren Staaten Gene-

raal vafgeftelt , en beflooten , dat voor het tegenwoordige jaar zouden Staatyan

werden toegeruft, en in zee gebraght, de volgende fcheepen: 18 fchee- gjwf
pen van oorloge ,

gemonteert door den anderen van 66 tot 80 (tukken
, ftingterzec

en bemant met 400 matroozen. 24 fcheepen van oorloge ,
gemon-™^te-

teert door den anderen van $0 tot 60 (tukken, en bemandt met 300 digcjaar

matroozen. 12. fcheepen van oorloge, gemonteert door den ande- vaftgcftdr.

ren van 40 tot 50 (tukken, en bemant met 200 matroozen. 12 fregat-

ten, gemonteert van 30 tot 36 (tukken , en bemant met 130 matroo-

zen. 18 branders. 18 fnaauwen. 24 fluitfcheepen. 12 groote galjoots.

12 kleene galjoots. Deeze fcheepen zou men voor den tydt van zes

maanden van lyftóght bezorgen , en zoude de koften van de voorzei-

de toerufting bedraagen 49 5- 57 5 2 guldens , 12 ftuiv. Boven dien zouden

op de voorfchreeve fcheepen worden gebraght negenduizendt foldaa-

ten, welker montkoften en eenige uitrufting quam te bedraagen 78 1920

gulden , zoo dat alles te zaamen zou koften 5737672 guldens en 12

ftuivers. Men hadt al over eenige weeken , toen men een grooter getal

Van fcheepen in zee dacht te brengen , het volk beginnen te werven , en
de toerufting aangevangen , daar men nu mee voortging. Doch een

laare felle koude en vorft , die de geheele maande van Maart duurde

,

gaf veel verhindering. OndertufTchen hadt men ook beflooten , een ge-

deelte van 's Landts vloot , volgens den voorflagh by den Heer de Rui-

ter gedaan, onder zyn gebiedt en beleidt, naar de Franfche Karibefche

eilanden te zenden , en werdt tot dien einde alles vervaardight. De

rendevous of verzaamelplaats van de vloot werdt geftelt in de Wielin- Jc™
$

gen , ontrent Soutelande, binnen den elleboogh. De fcheepen van de ran-s Landts

Kollegien ter Admiraaliteit van Amftcrdam en 't Noorderquartier liepen

eerftinzee: doch de fcheepen van de Maas werden door tegenwindt etly-

kedaagen opgehouden, en de L. Admiraal de Ruiter raakte eerft den ne-

gentienden van May , met zeven groote fcheepen , buiten gaats. 'Sdaaghs

tevooren hadt hy de volgende ordre beraamt en uitgegeeven.

Michiel Adriaanszoon de Ruiter , Ridder , L. Admiraal van Hollandt

en Weftvrieflandt
, Opperhooft van 's Landts vloote.

q^
Interdiceert hier mede welftriktelyk alle Hooftofficieren , Kafttei- dcnL. Ad-

nen, Kommandeurs ofte Schippers, onder de voorfchreeve vloote reför-^^t-
te- raamt.
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1574 terende, dat hem niemant en zal -vervorderen , wanneer wy op de ge-

vcrbodt

'

neraale rendevous , in ofte ontrent de Wielingen ,
zullen weezen gear-

rc

a

ndevL
d

s
riveert , uit haare refpeclive onderhebbende jcheepen, ofte vaartuigen,

gckoomcn in perfoon daar aan landt te vaaren , veel min daar toe aan leman

i7ndaé
aaa van haare

°l>
Mbende Officieren, matroozen ofte foldaaten,

eenigeper-

gaan.

C

mijfie te geevcn , maar hun alzints paraat en veerdigh hebben te ma-

ken en te houden, omme van daar op 'tffoedighfe weder te konnen zee

kiezen, op peene dat wie contrarie bevonden werdt te doen, dientna-

ven rigoureufelyk zal werden gefraft. . ,

m
^aftom de Q0j, werden daarenboven alle Hooftofficieren en Kapiteinen ,

die eenip

Sagdyks'
1

's Landts fchip ofte fregat kommanderen ofte voeren, ernfiigh
gelaj >

indcwapc- dat Zy van m af aan haare onderhebbende matroozen dagelyks in de wa-

penen zullen doen exerceren , en bequaam maken, omme , in cos dat eennen te

oeffenen

der kom-
pagnien tc

rengeren.

henon- defcente ofte landinge ondernoomen werdt, de landtmïlïtie te konnen

ajfijteren , rengerende haar tot dien einde onderformele kompagnien.

Ende omme daarinne eenige proportie te houden, zoo zullendefkee-

pen gemouteert door den anderen van 66 tot 80 Ji'ukken, endaar boven,

ieder moeten furneren drie kompagnien , elk van 60 koppen-

De fcheepen gemonteert door den anderen van 50 tot 60fukken, en

daar boven , ieder 2 kompagnien , elk van 60 koppen.

De fcheepen gemonteert door den anderen van 40 tot 50 flikken

,

daar boven , ieder een kompagnie van 60 koppen.
Q

En ten laatfen , de fregatten gemonteert door den anderen vatl $

tot 56 jlukken, mede ieder een kompagnie van 60 koppen, alle te v

jlaan in ryen en gelederen , zonder d'Officieren. . .

'Doende alle de zelve wapenen metgoedt zydtgeweer ,
tweederde

mufquetten en fnaphaanen , en een derde met halve pieken. ,

En die van het voorfchreeve geweer te fchaars zyn voorzien ,

%

Jen in plaats moogen geeven piftooien en enterbylen. . . ^
Daarenboven zalook uit iederfcheepsvolk moeten werdengedeffi°

te
.

bequaame perfoonen , om tot Granadiers te konnen werden geërnfjty*\ [

te weeten , uit ieder van de grootfe fcheepen 6 mannen. %)it de Jc

pen daar aan volgende , ieder 4 mannen. Uit de kleinfte fcheepen >
teA

3 mannen. En uit defregatten , ieder 1 mannen.
Tot wiens gebruik op ieder fchip offregat ook zoo veele taffen

to

de handtgranaden van zeildoek zullen doen maken , met een dubbe*

bandt daar by , dat de zelve om den hals konnen werden g
epan̂ l,

doende de konftapels bezorgen , dat de zelve handtgranaden wel en

deegen zyn geprepareert.
Maar,

Als mede de Scheefskorporaals , dat hetgeweer welfchoonen

de bandeliers met kruidt en loot
,
mitsgaders lonte , en de tajfehf

n

fnaphanen enpijlooien metpatroonen en vuurfteenen welzyn voorzien-

Ook de ftukjes op de plechten van haare boots te doen pajfen*
enj^

reet maaken dat daar toe behoort , omme , d'occajïc prefentcrena
e

^ ,yn
zeekert te weezen dat den gerequireerden dienft daar van ge

zal konnen werden.
n ^e

Zullen ook doen opfeilen , en aan ons overbrengen, de naanien
de

Hooftofficieren en Kapiteinen van de landtmilitie ,
methetge^ 1,

yy„
mindere Officieren en foldaaten , die zy daar mede op haare fi ^i

er die

pen overgekreegen , wet exprejfie van de regimenten daar ona

gehooreu.

Ende gekoomen zynde voor ofte ontrent d'een ofte d'a\

Eeuigen
totGrana-
diers uit te

kiezen.

Ordre op

verfcheidc

andre zaa-

ken.
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daar men geconcerteert en over een gekoomen is voet aan landt te zet- 1674,

ten , zullen wy , tot een kennelyk fein , de roode vlagge van de nok van de
lâ

1

|JJ

van

bezaens roede laaten waaijen , ende een fihoot Jchieten
,
desgelyks zul-

len de verdere L. Admiraaien mede doen.

Waar op hun dan allen en een ieder , die om te landen gekomman-

deert zyn , zullen hebben gereet te maaken , en fembarqtteren in zoo-

daanige fcheepen , fregatten , fluiten , branders
, fnaauwen ,

galjoots

,

boots en chaloupen , als daar toe te vooren zyn gcordonneert en aange-

weezen.

T>es werden alle de hooge en mindere Officieren ter zee , en matroo-

zen , het zy die de voorfchreeve fcheepen en vaartuigen kommanderen

en voeren , ofte die tot hulpe en afliftentie van de militie mede zyn ge-

defineert te landen , by deezenJpecialykbevoolen , d'ordres en comman- ^Bevdom

dementen, die haar door ofte van wegens den Heere Grave Willem van va

° r

£r

e

a

s

af

Hornes, Generaal van de artillerye der vereenighde Nederlanden, ge- w.iiem van

geeven zullen worden, prompt , en zonder de mmfte contradictie tepa-
tc^

r

o
n

0

e^
teren en naa te koomen, oppeene van als wederhoorige gefraft te wor-

den, conform den teneur van den artykeibrie
j
'ter zee , door den Staat y

en andere ordres, by zyneHoogheitgearrefleert , daarnaar hun refpetti-

ve hebben te reguleren , zonder van 't een of
ytander te bfyven in ge-

breeke. Aldus gedaan hu V Landts (chip de zeven Trovtncien ,
ten an-

ker binnengaats voorGoereê, den lÜMey 1^74.

MICHIEL ADR. DE RUITER.

Den twindghften quam de L. Admiraal Generaal de Ruiter voor de

Deurloo by d'Amfterdamfche fcheepen , en laveerde 's anderendaaghs

den Deurloo in , daar hy verfcheide fcheepen , te vooren ingekoomen

,

vondt leggen. Den tweeéntwintighften werdt een lyft opgeftelt van de

fcheepen daar 'sLandts vloot te dier tydtuitbeftondt, welke lyfte, als

ook der zeiver verdeeling in esquadres, en in hooft- en fmaldeelen, kort-

heits halven , hier wordt uitgelaaten. Den vierentwintighften van May liep

'sLandts vloot, naa dat de L. Admiraal de Ruiter, met den HeerRaadt-

penfionaris Fagel , en andre Gedeputeerden van den Staat , op alles goe- v^"*",.
de ordre hadt geftelt, uit de Wielingen , door de Deurloo , in zee. De uirdc Wie-

meefte landtfoldaaten
, tot den toght dienende , waaren in Huiten en in

,,n
ft
enm

d'andre fcheepen gefcheept, met hunne Bevelhebbers, den Graaf Wil- l'+May.

lem van Hornes , den Kornel Uittenhoven , de L. Kornellen Grandmai-

fon , en Steelandt , en anderen
, te lang om te noemen. Doch etlyke

kompagnien , te laat koomende , werden ingewacht, en quaamen daarna

met licnters aan boordt. Men maakte alle Scheepskapiteinen en ande-

ren Bevelhebberen bekent , dat men met 's Landts vloot zou loopen

langs de kuft van Vlaanderen , in 't gezicht van Duinkerken en Greve-

lingen, naar en door de Hoofden, achter de Singels , daar de verzamel-

plaats was beraamt , en nader ordre zou worden gegeeven. De L. Ad- mdpiaats.

miraal Generaal liet de Kapiteinen Dekker en Barent de Vries, met de

fregatten Edam, en den Windthondt , ontrent de Deurloo ,
om 'tvaar-

tuigh, dat noch nagezonden moght worden ,
vierentwintig uuren te ver-

wachten , en naar de vlagh te geleiden. Hy verdeelde toen ook zyn

esquadre in drie fmaldeelen , en ftelde het volgende bericht, daar zich

een ieder naar hadt te fchikken.

XVI. Boek. Vvvvv Par.
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Particuliere ihftruaie en ordres van Michiel Adriaanszoon de Rui-

ter, L. Admiraal Generaal, en Oppcrhooft van 's Landts vloote

,

voor dc Hooftofficiercn v Kapiteinen , en Kommancleurs ,
beknel-

den onder des zelfs onderhebbende csquadre ,
gclyk dat hier ver-

volgens in drie fmaldeelen ftaat gcrengeert , daar naar hem een

ieder, die daar in vermeldt wordt, tot nader ordre ,
ftriftelyk zal

hebben te reguleren.

Voor de windt , ofte met mime windt zeilende , zoo zal de L. Ad-

miraal van Nes, met zyn onderhebbende fcheepen , hem aanfuurboor
at

van den L. Admiraal Generaal onthouden.

Op gelyke manier-e zal de Viceadmiraal van Nes hem als dan ,
we

zyn byhebbende fcheefen , aan bakboordt van den L. Admiraal Getieraa

onthouden.

Maar by de windt zeilende , zal de L. Admiraalvan Nes ,
metzyn

byhebbende fcheepen , hem voor den L. Admiraal Generaal begeeven-

En de Viceadmiraal van Nes , met zyn byhebbende fcheepen ,
hem

achter den L. Admiraal Generaal onthouden.

Doch in 't wenden zullen de achterfte fcheepen altydt eerft
wenden

,

alzoo dat de Viceadmiraalvan Nes , met zyn byhebbendefcheepen ,

'voor

den L. Admiraal Genefaal zalverblyven, en de L. AdmiraalvanN.es,

met zyn byhebbende fcheepen , hem achter den L. Admiraal Getieraa

onthouden, zulks dat in het wenden altydt de voorfte , de achterfe-, en

de achterjle , de voorfte zullen worden , en elk op zynpoft verblyveth

Defmalle verdeelingen zyn gerengeert , als volght ,

Onder den L. Admiraal van Nes zyn befclieiden deeze onderftaande

,

Tieter de Liefde. Branders.

Jan Muis. Dirk de Munnik.

Barent Rees. Kornelis Boermans.

L . Admiraalvan Nes. Snaauwen.

Elandt du Bols. Jakob Hoek.

Jan Snellen. Evert de Liefde.

Galjoot.

Kornelis Vink. ,

Frans van Nydek , Motjes Wiclmans
, en Ifaak Teuniszooti . *p

len hun met haare tranfportfehip en fluiten tujfchen deezefm^ee'

len onthouden.

Onder den L. Admiraal Generaal zyn befclieiden deeze onderftaande

,

Barent de Vries. Branders.

Philips de Munnik. Jan Danielszoon van den fyn '

Schoutbynacht Almonde. Arent Ruyghaver.
L. Admiraal Generaalde Ruiter. Snaauwen.

Joan de Witte. Andries Randel.

Graafvan Stierum. Wynant van Meurs.
Maarten de Boer. Galjoots.

'Pieter Drooghart.

Baftiaan Verdoes. . ^
Kornelü van der Hoeven, Jooft Gilliszoon, en Klaas Buigen

i,

len hm met haare fluiten tujfchen deeze fmaldeelen onthouden. ^
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Onder den Viceadmiraal van Nes zyn befcheiden deeze onderftaande

,

Symon van Tanhuys. Brander.

Tieter Bakker.
" Tieter Befanpn*

AdriaanToort. Snaauwen.

Viceadmiraalvan Nes, Zeger Kornelüzoon.

Tieter van Middelandt. Taltrok.

Gillis Schey. Galjoot.

Leendert Vink.

Zullen alle de wimpel van de grooteftenge laaten waaijen.

Ook zal in het wenden onder de voorfchreeve refpeÜive fmalle ver-

deelingen de zelve ordre gehouden worden, als hier vooren van 'tge-

heele esquadre is aangeweezen , ende daarenboven , een ieder voor zyn

particulier neerftighlyk bezorgen , dat hy zoo wel in het zeilen ,
als an-

keren
,
voornaamentlyk by , ofte aan den vyandt koomende ,

zoo veele het

eenighzints moogelyk ü , zyn voorgeftelde rangh en ordre blyve obfer-

'veren , ende hem zoo dicht aan de naafte fcheepen gepoten boude
,

als

naar de praByk van foldaat-en zeemanfchap kan en behoort te gefchie-

den, teneinde, dat den anderen, als eer en eedt betrachtende dienaars

,

ten 'beften van het lieve Vaderlandt , te getrouwer konnen feconderen ,

ende allefoorte van ajfiftentie doen.

De branders zullen haar continueel dicht achter 's Landts ftheefen

onthouden, gelyk zy hier vooren gepofteertftaan, zoekende met alle dih-

geritte, in cos van rencontre, occafie , onder de kracht ende den rook

van het kanon van dezehe fcheepen, eenigh kapitaalvyandtsfchip aan

boordt te koomen , ofte aan verfcheide vyandtlyke fcheepen , die malkan-

deren tegens haren wille aan boordt moghten raaken, de zelve brandt-

fcheepen met een goede refolutie wel en couragieufelyk te befteeden , ne-

mende ook naaww reguard , wanneer eenige vyandtlyke branders op

's Landtsfcheepen afkoomen , dat zy de zelve tegemoet zeilen , attaque-

ren, ende bemachtigen, zonder haare fcheepen eenighzints te ontzien,

ofte van het een of ander in 'tminftete blyvenin gebreeke, op peenevan

aan den lyve geftraft te worden.

Van gelyken zullen de advysjachten hun op haare poften wel paraat

blyven onthouden , omme alle advyzen af en aan te konnen brengen , ook

mede wel toezien , wanneer eenigh fchip ontrent haar in de grondt

ofte brandt geraakte , dat zy het volk daar van bergen , lettende ook

fpecialyk daar op, dat zy y

s vyandts branders en vaartuigen refifteren,

ende ruineren , tn manieren en oppeene , als hier booven , ten reguarde van

de branders, ftaatgeëxpreffeert.
, m •

kAUus gedaan en geordonneert in V Landts fchip de zeven Frovin-

cien , zeilende buiten de Wielingen in zee , den 24 Mey 1674.

MICHIEL ADR. DE RUITER.

Den zesentwintighften quam 's Landts vloot in 't gezicht van de Hoof-
T
j"«*»

den, ontrent de Vlaamfche en Franfche kuft, daar men den volgenden in
»

tgC21chc

nacht zeer zagh vuuren, zoo dat men daar alomme al geallarmeert was. gnde

De L. Admiraal Generaal de Ruiter hadt van zyn Hoogheit ,
by zyn

berichtfchrift, den zeden van May geteekent , laft ontfangen, zich on-

trent het groeten van Engelfche Konings fcheepen ftiptclyk te regu-

leren naar het vierde artykel van 'ttraftaat van vreede, den 9 van Fe-

bruarius ,
tuttellen zyn Majefteit van Grootbritanje en hunne Hoog.

Vvvvv 2 Moog,
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1674. Moog. geilooten, en nu vaftftellende , dat men eenige Konings fchee-

pen en vaartuigen zou ontmoeten , die men zou moeten groeten
,
beriep

daar over den Krygsraadt aan zyn boordt , en verzocht des zelfs goedt-

dunken ,
noopende de maniere die in de gemelde begroetinge zou die-

nen te worden gehouden. Hier op werdt, naa ryp overlegh, niet ge-

Rcfoiutic , noeghzaam eenpaarigh advys beraamt , en beflooten , dat ,
wanneer men

l! Admiraal eenigh Engelfch Konings Jchip , fcheepen of vaartuigen ,
quam te beje-

de Ruiter genen, het zy daaraf vlaggen van gebiedt woei)en of'geen ,
het Opper-

Krygsraadt hooft van 'sLandts vloote , en vervolgens alle Hooftofficieren,in
goede

genoomen, ordre zouden groeten , met hetfiryken van hunne vlaggen ,
enbetjcMe-

defo
P
rra

d

eu ten van n» 9' 7 en 5 kanonfehooten , en- de -vlagge zoo lang gefreeken

manicre by den flok laaten hangen, tot dat men buiten J
r

cboots zou zyn ge'keomen,

?fa!ucren van den geenen dien men groette offalueerde , zonder dat eenige by-

der Engel- zondre Kaftteinen of Kommandeurs zouden hebben te fchieten ,
rnaar

Dbgsïhcc
a êen hunne topzeils mede te laaten vallen , ten waare dat verre van

pen zou ou- het gros der vloote waaren verfcheiden, ofop de brandt- ofbuitenge
o

^Afa
0

' gezond™ * en Maar diergelyke ontmoeting hadden , in welken gW"
aj

' zy aUe hunne topzeilen zouden laaten vallen , en de Kommandeur vyj *

en ieder Kapitein drie fchooten tot begroeting doen. T>an m geva "

le dat door eenigen Engelfchen Konings Officier wierde ge'èifiht ,

aa

\rLandt s Hooftofficieren hunne vlaggen van gebiedt zoo lange giftreeken

zouden moeten laten blyven als zy hem in 'tgezicht waaren, of daar

mede eenen koers zeilden , en daar van ten tweeden maale tot yKr-

wierden gefommeert ,
gelyk daar van voorbeelden konden wordenp&

'

braght , dat men zulks voor dien tydt , en bedooren dat hy een !c"°

fchoot ,
vaardig zoude doen ; maar terftondt daar op bequaame perjoo-

nen aan zyn boordt zenden , en in beleefde termen verzoeken te

ten de naamen van hem en zyn fchip , en emftigh doen afvragen >
/

zulk een manier van handelen ontrent de gezeiae falutatie de be&eer
'

te van zyri Majefteit van Grootbritanje was , en hy daar toe uitaW

kelyk gelaft , verhalende zyn antwoordt en wedervaaren op dat fUfi

omftandelyk aan de vlagge , die daar van dan kenniffe zoude gee'VCn*

zyn Hoogheït , en daar op -verzoeken der zeiver hooghwyze d$°J. .'

en naarder ordre. Dit beüuit was onderteekent door den L- Adm
iraal

Generaal Michiel Adriaanszoon de Ruiter
, door de L. Adrpiraa

*f.

n

Adriaan van Trappen t gezeit Bankert , Aart J. van Nes ,
K°rne

Jf

s

Tromp, de Viceadmiraalen Jan van Nes, Kornelis Evertszoon , J
ande

Haan, Thomas Vlugh, en de Schoutenbynacht
,

Philips van Almon-

viootïomt
en Engel de,Ruiter. Des anderendaaghs kort naadenmiddagh 1110

^
voorDo™ 'sLandts vloot, door tegenwindt in de Hoofden, voor Doevres ten an

^
vrestenan- kerkoomen. De L. Admiraal Generaal de Ruiter falueerde des K°01

?J.
"7 May. vlag, die van 'tkafteel woey, met dertien eerfchooten , d'andre

DeRuicer miraalcn elk met elf , de Viceadmiraalen elk met negen, en de Scn°
u

OppeThoof- bynacht elk met zeven fchooten: en zyftreeken hunne vlaggenƒ
nflj?

d^der zeils. Het kafteel antwoordde met elf fchooten , en de Heer de*

r

V

en'sKo-
e
" weermetelf, en 't kafteel weer met negen : welke voet van ^clcT^Zclcn

ningsviag. ontrent en van d'andre Hooftofficieren werdt gevolght. Naa
.

vfn '7ka

dcn
zette ieder zvn vla?Se en marszeil weer op. Eenigen hadden toe b

^

ftecibeant- dachten , om dat 'sLandts fcheepen vry naa aan de Stade gezet I|?g

woor<lt
- dat d'Engelfchen zouden gedreven hebben , dat men de vlagge en t rn

_

zeil, terwyl men daar lagh , zoude inhouden; maar zy hebben
J

n,^r-

eifcht, en toonden alle genoegen ; jaa de Luitenant van den °°
neurj
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neur, die tc Londen was , quam , met veel Engelfche Edelen , den L. Ad-
miraal de Ruiter , en Graaf Willem van Hornes , aan zyn boordt met
groote heusheit begroeten : ook werden ze vriendelyk onthaalt , en fcheid-
den

, naa dat men by die gel^gentheit op de gezondtheit vanzynMaje-
fteit, van de Heeren Staaten , en van zyn Hoogheit den Prins van
Oranje, hadt gedronken , met vriendtfehap van eikanderen. Op den
avondt zyn noch drie oorlogfcheepen , en tien andre vaartuigen , zoo flui-

ten als fnaauwen , die de vloot uit Zeelandt waaren gevolght
, by de

vlagh gekoomen. Des anderendaaghs ging 'sLandts vloot weer onder De vloot

*eil
, en men deedt alle vlyt met laveeren , en het afftoppen van de vloet

, Se7zdi
om het Kanaal af te koomen , en den koers te gaan die den L. Admi- maar kan

'

raai Generaal was aanbevoolen , maar door ftilte , tegenwinden , en on- telgen-
bezeilde fcheepen onder den trein van de vloote , die groot was , kon winden"

men niet verder dan beooften de Singels koomen , daar men ankerde.
?ord«en

gh

Doch dewyl daar geen water was , heeft de Heer de Ruiter, metd'an- x%M*y\

dre L. Admiraalen , daarna goedtgevonden weer te rugh naar Doevres 5£^£
te loopen , daar een goede waterplaats was. Hier koomende , werdt ordre mgh naac

geftelt om de leedige vaaten te vullen. De Heer de Ruiter vóridt'zich
^Ruiter

te dier tydt in groote bekommering, door het lang achrerblyven van de vindt zich

fluitfeheepen met gefchut en andre oorlogsbehoefte. Hy lchreef daar ^^om"

o^er aan een voornaam Bcwindtsman van den Staat, dat'er van atdie wegens het

krygsbehoeften , die noodigh waaren , om , naa de landing , fteden en fterk- ^'"bly~

ten aan te taften , noch niet ter werelt by de vloot was , en dat het zon- /cheide

'

der de zelve onmoogelykwas , den /aft , hun door zyn Hoogheit gegeeven
, £°,

0<
Jj

aa~

in 'twerk te
ft

x

ellen , veelmin utt te voeren. Uat ook 's Landts Jtheepen Schryft

Cn '

zoo fchaars van lonten waaren voorzien , dat men, landende
, met de daarover

zelve geen drie daagen zou tonnen uithouden. Dat men aan de foldaa- ïkwmdt?-
ten zoo veelefoorten van koegels niet kon verfchaffen , als zy tot hun man van

fchietgeweer vereifchten, en dat daarom vormen om koegels te gieten, ^May*
van veertien, zeftten en achtten in 'tpondt , dienden gezonden te wor- oacergc-

den. Dat men ook meer handtgeweer voor de matroozen moeft zen- va^ardiTe-

den : want fcheepen die op twee of drie kompagnien , ieder van tzeftig ry » lonten,

koppen in ryen engelederen
, waaren gefielt , konden quaalyk de helft naar 5aDfr

en

behooren gemonteert worden. Voorts dat hun de foldaaten zeer langb- weer voor

zaam werden toegezonden
, zulks dat 'er den negenentwintighften , en ^™tI0°'

dien dagh
,
noi h eerft etlyke kompagnien waaren aangekoomert. Derhalven

Z

£>e Ruiters

Verzocht hy indien brief, dat de gemelde Heer op hetallerfpoedighfte, vcrzock-

daar hy wift dat het behoorde
, zoodaanige ordre geliefde te ftellen , en die

Voorziening te doen, dat hem 'tgezeideop 't fpoedighite moght toekoo-

men , conform d'afte van rendevous , op nieuw beraamt , die hy hem mee
eenen toezondt. Hy zondt ook een fregat naar Texel , en een ander naar

de Wielingen , om de vereifchte fcheepen en vaartuigen met krygstuig en

lyftoght, die nochontbraaken, over dagh en nacht te doen uitpreflèn

,

en af te haaien : nadien het den Grave van Hornes buiten dat onmooge-

lykwas, met de foldaaten iet te onderneemen
, volgens de geheime laft,

hem gegeeven. Dees briefwas den lellen van May gefchreeven. 'T gebrek

Van de bovengemelde noodtzaakelykheden braght den L. Admiraal Gene-

raal in groote verlegentheit , en hieldt hy 't voor een groot verzuim. Dien
en
°g

â

1

ĉ

t

delven dagh ging hy met zyn en Dankerts esquadre weer onder zeil , ondeTzelh

laverende Weft op, om onder de Singels te koomen. Tromp bleef met
o^

oomen

ïyn esquadre noch leggen , om de reft van hun water te haaien. 'S avondts smgds^
quam de Ruiter met Bankert onder de Singels ten anker , daar Tromp met

Vvvvv 3 zyn
Tromp,
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1674. zyn esquadrc 's anderendaaghs by quam. Hier leggende , werdt de Schout-

DC schout- bynacht Jonker Engel de Ruiter met vyf fcheepen, een fregat, en drie

Ruit«
ndc

fnaauwen, afgezonden,om'tKanaal Weftwaartaf in 'tvaarwaateroveren

werdt met Weder , van den anderen behoorlyk verfpreit , op kondtfehap ,
en afbreuk

fcSeJen van den vyandt, te kruinen, tot het eilandt Wicht, en de Kiskafien,

gezonden mitsgaders Torbay toe , en daarna weer by de vlagge te koomen op de

«aai "té'

**" gefielde verzamelplaats. Dees ordre werdt gevolght. Den tweeden van

kruiffen. Junius ging men met 's Landts vloot weer t'zeil Ooft aan. Men ver-

•r/dlng üondt uit een Zeeuwfche hoeker, die by etlyke Zweeden ,
uitVrank-

van dc ryk koomende , was geweeft , dat men daar op de kuften alomme in

Franfchc
vreeze en wapenen was : en dat men al de vrouwen en. kinderen van

't eilandt Sint Marten naar 't vafte landt hadt gebraght. Daarna ver-

nam men uit een Franfch fcheepken , door Kapitein Jan de Witte ver-

overt , dat 'er alle daagen tweeduizendt man binnen Diepe waakten ,

die

sJun. weekelyk afgeloft werden. Den vyfden hadt men zwaar weder ,
en

eenige fcheepen leeden fchaade aan ftengen of zeilen , en men quam

vioofko"t
s avonc*ts beweften het Zwaaneklif, aan d'Ooftzyde van 't eilandt

Wicht

,

byWich™' ten anker , daar een kafteel lagh , dat des Konings vlagh liet waaijen

,

't welk van 's Landts vlaghfcheepen met ftryken en ee*fchooten werdt

begroet , daar 't kafteel met twaalf fchooten op antwoordde. Ontrent

den avondt raakten de L. Admiraalen van Nes, enBankert, eikanderen

onvoorziens aan boordt , en Bankert verloor zyn galjoen , en van Nes

zyn galery aan bakboort , en de L. Admiraal Willem Baftiaanszoon
ver-

6 ju».
ioot een anker £)cs anderendaaghs werdt door den Graaf van Home

vM
0

d°en

ftcl m ^en Krygsraadt voorgeftelt , olmen , onaangezien de winden noch van

Graafvan het Weften tot het Weftzuidtweften en Zuidtweften bleeven waaijen»

Homes.
niet yan Wicllt naar sdiarbourg , beooften Kaap de Hague , met de vloo

zou konnen en behooren over te loopen, en aldaar eenigh voordee F

d!nKryg

V

s

a

.

n den vyandt te zoeken. Doch by den L. Admiraal de Kuiter, en aü

de Leden van den Krygsraadt , werdt , naa ovcrlegh van zaaken een-

niet
paarigh verftaan , dat men die plaats , noch de reviere de Somrne

zou konnen bezeilen , noch ook voorzien was van de vereifchte

behoefte en gefchut, om die ftadt naar behooren, en tncthoo\>Wn J
e .'

ovcring,:te konnen aantaften. Voorts werdt beflooten, dat de Kapite!"

nen Elandt du Bois, en Barent Maartenszoon
, dwars van 't

eiland

Wicht, in'tvaarwaater, op de fcheepen , die met de gemelde noodtzake-

lykheden uitliet Vaderlandt werden verwacht, zouden blyven kruiijetl '

om daar mede 's Landts vloot te volgen , die naar Torbay zou zeilen

,

om weer voorraadt van verfch waater in te neemen , en de transport"

fcheepen , die zeer rank waaren , aldaar te ballaften. Doch de fene^

pen vaa Bankert en van Nes zouden noch een dagh blyven leggen
»

0

k^mttoor
hunne fchaade f berftellcn. Daar op ging men den volgenden n^-

Torbay?°
r

gen t'zeil , en 's Landts vloot quam den achtften voor Torbay-
iju». beriep je L. Admiraal dc Ruiter alle de Hooftofficieren en K?Plte

njts
aan boordt , hun bekent maakende , dat 'er een esquadre van *B L* ^
vloot onder zyn beleidt zou worden afgezonderdt , en dat de re

^^
fcheepen onder den L. Admiraal Tromp zou verblyven. De Gra

,j! af

'

e .

vfnTunas Hornes ging van de Ruiters fchip op dat van Tromp over ,
en

vloot afge- zonderdt esquadre rangeerde zich onder de vlagh van den L *am
}

enSit de Ruiter', die zich genoodtzaakt vondt , door 't verloop der tydt
,

»

ondet'tge- welde noodige behoefte noch niet te voorfchyn quam ,
zyn rC1

.

Ruitc
T

r*

ndc
fpoedigen: op hoope dat hem de verwachtwordende fcheepen 201

j.
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volgen, en achterhaalen. De Kornel J. van Uittenhove, die 't gebiedt 1^74,
over de foldaaten hadt , onthicldt zich by hem op het fchip de zeven
Provinciën: en ftelde daagelyks met hem ordre om 't volk te oeffenen,
en alles te vervaardigen tot het uitvoeren der zaaken hun aanbevoo-
fen. De naamen der Hooft- en mindre Officieren

, fcheepen van oor-
loogt en vaartuigen , die van 't gros van 's Landts vloot werden afge-

scheiden tot het doen van de byzondre reizc , onder 't gebiedt van den
Heer de Ruiter , zyn te zien in de volgende lyfte.

Officieren.

L. Admir. Gener. de Ruiter.

Kap. AdriaanToort.
Gieter de Liefde.
Barent Rees.

Jan Danielsz. van den Ryn.

'Dirk de Munnik.

Jakob Hoek.

Evert de Liefde.

Van d'Admiraaliteit tot Rotterdam.

Scheepen.

De zeven Trovincien.

Schielandt.

Zeelandia.

Uitrecht.

Branders.

De Louifa.

De Maria.
Snaauwen.

De Faam.
De Griffioen.

Frans van Nydek.
Moifes Wichmans.
Kornelis van der Hoeven.

Jfaak Teuiszoonvan Anten,.

JooftGillisz. v. dm Brande.

Klaas Huigen.

Nieuw Rotterdam.

'TMoorjaans Hooft.

Juffrouw Katarina.

Den blaauwenArent.

De Swaan.

De Haas.

Galjoot.

S'.Tieter.Tieter Droghart.

Van d'Admiraaliteit tot Amfterdam.

Schoutbynacht de Ruiter.
Kap. Thomas Tobiaszoon.
Tieter van Middelandt.

Joan de Witte.

Graafvan Stierurn.

TieterdeSitter.

Philips de Munnik.

Kornelisvan der Zaan.

Willem Willemszoon.

Kornelis Boermans.

Jan van Kampen.
Arent Ruighaver.

Klaas Tortugaal.

Philips Melkenbeeke.

Zeger Korneliszoon Totter.

Roemer Vlak.

MichielKindt.

De Spiegel.
yT Geloof.

Ooflerwyk.

De Trov. v. Uitrecht.

Tydtverdryf.

De Befcherminge.

De Burgh van Leyden.

Damiaten.
Branders.

Degroene Draak.
DeSayer.

DeLeydtftar.

De Salm.
Snaauwen.

'THoen.

DeTonyn.
Den bonten Haan.

Transportfluiten.

Opper Does.

Barkhout.

mat. fold. ftukk.

486. 80. 80.

zoz. 88. 60.

183. 61. 4*--

118. 41. 36.

10. ~
Fluiten.

40. 134.

30. 136. Q
O.

30. 146.

2 9- 8.

*3- 156.

M. 4-

196. 13. 70.

183. 99- 58.

2.06. 98. 56.

198. in. 60.

197. 71. 5 1 -

188. 9<- 50.

44-

96. 7*- 34-

zz. 4-

zo. 4-

18. 4-

zo. 4-

4*- 12.

28. 8.

36. 8.

39. 141.

40. 159. 12.

Abra-
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SpheraMundi. p«
GraafFloris. 3 2»

"De Liefde. 3 2 -

DeNeptimis. 3 1 -

De Prins tepaardt. 3 3 •

Dejupiter. 3 l -

Viélualiefluiten.

S'. Jan Evangelift. —
De Konink David. —
S'+ Pieter. —
DewitteTas. —

Galjoots.

Meïndert Jakobszoon Ghiaft. TwittePaart. —
KornelisPietersz. Heertjes. De Jonge Tobias. —

Van d'Admiraalitcit in Zeelandt.

Vicead. KornelU Evertszoon. Zierikzee.
' Kap. Karelym der Putten. Vlijfmgen.

896 HET
1674. AbrahamTaalman.

JanNoirot.

Jan Rylofszoon.

Hans Hart%pyk.

Barent Haas.
Willem van Ewyk.

Jan Evertszoon.

Heertge Karflens.

Hendrik Walop.

Jan Adriaansz. van Nes.

113.

137'

92.

118.

134.

9-

12.

16.

ix.

li.

11.

Adriaan Bankert.

Matthys Laurenszoon.

Korttelis Lyncourt.

"Delft.

Snaauvv.

De Bruinvis.

Watcrfluit.

De JVynrank.

3°S-
22.0.

120.

24.

70.

89.

61.

60.

50.

3 i.

Van d'Admiraalitcit in 'tNoorderquartier.

Kap.JanKrook. Gelderlandt.

Jan Muys. De Kaleb.

Pieter Bakker- Jupiter.

Transportfluiten..

Pieter Kerjfeboom. De Prins tepaardt.

Klaas Wynbergen. 'T Wapen van Hoorn.

Doch in dcczc lyfl: waaren ook gcftelt dc naamen van negen a v̂VCe

zende fcfceepen , te weeten

:

Pieter de Liefde. Jan Evertszoon.
JakobHoek. Heertge Kerftens
Evert de Liefde. Hendrik Walop.
Philips de Munnik.

Philips Melkenbeek.

*37-

198.

166.

4i.

'36.

41.

33-

X4f-

40.

12.

Jan Adriaanszoon van Nes.

Pieterde Liefde, en Philips Melkenbeek
, waaren den derfcn .

van

Junius ontrent Vierly afgezonden, om voor den tydt van vier daagen

te lóefwaart in 't gezicht van de vloot te kruiden, en noch niet weder

gekeert; dandrc zeven waaren noch nooit onder de vlaghgeweeft-

esquadre was
,
naar 't uitwyzen der lyfte

, bemant met 43V maff^
wat

en 3385 foldaaten, en gemonteert met 1 142 ftukken gefchuts.
wa

daarna by den L. Admiraal Tromp
, volgens d'ordre , hem gegceven ,

mee

het grootfte gedeelte van 'sLandts vloot werdt ondernoomen,
laat

anderen melden: devvyl my 'tooghmerk dcczer Hiftorie vcrphchc '

r»c Ruiter Ruiters vlagh te volgen. Dees was noch den achtftcn van Junius,

KncTqua- avondts, vermits de windt Noordtnoordtooft liep, met zyn vloot om
' ct'zcü. de Weft van voor Torbay t'zeil gegaan. Des anderendaaghs ^j^,

ten dien einde aan zyn boordt

de

des

9 Iuo.
den Bevelhebberen van ieder fchip

roe-
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roepen, twee aften van verzaamelplaats ter handen, d'eeneoopen, die 1674.

hun, in gevalle van afdvvaaling , wees tot twintig mylen beweften de
Y

*
u

™d

r

-~

vcn
kaap de Finifterre , een uithoek op de Weftkuft van Gallicie , in Spanje , U itgedecit.

en d'andre beflooten , om daar ontrent te openen , die hen zou brengen

tot in de Baay van Sinte Cruz , aan 't Oofteinde van TenerifTa , een

der Kanarifche eilanden. Ten zeiven daage verdeelde de Heer de Rui- DeRuitets

ter zyn vloot in drie fmaldeelen , daar onder {tellende de negen afwee- ^XeTmal-
zende fcheepen , boven gemeldt ,

tegens dat zy moghten koomen , in deden ver-

goede ordre. Dus zeilende , heeft de Heer de Ruiter by alle bedenke- d

^Ruiter

lyke middelen zyn reize getracht te vorderen , en quam den negentien- vorderde

aen van Junius op de Noorder breedte van ruim 3 4 graaden. Daarna 2

^7«».
vondt hy te raade zynen zoon , den Schoutbynacht Engel de Ruiter , met Zendczyn

zeven fcheepen voor af naar TencrifTa te zenden : ten deele om den»™™"^
Spaanfchen Gouverneur aldaar kennis te geeven, dat hy met meerder pcnvoor

maght volghde, en alleen eenige behoefte voor geldt zocht te koopen,""-

om door die aankunding alle quaadt vermoeden voor te koomen: enten

deele om de voorbereiding tot den gemelden inkoop te maaken. Ook

beval hy vier van zyn bezeilfte fcheepen en fregatten ,
gelyk getal van

onbezeildetefleepen: alzoo hy den tydt kottelyk fchatte Den een-

entwintighften zagh men den Wefthoek van Madera ,
het Noordt- Madera.

weftelykfte van de Kanarifche eilanden. Den vierentwintighften krecgh *\*m.

men Teneriffa in 't gezicht, en quam den volgenden dagh voor dcreede^.^y

Van Sinte Cruz , noch eerder dan de Schoutbynacht de Ruiter, die meer ls /«„.

ftilte fcheen gehadt te hebben dan zyn vader. Hier vondt men den

Kapitein Pieter de Liefde, die daar twee daagen te vooren was aange-

koomen. Voorts verftondt de Heer de Ruiter , dat daar geen water te

haaien was- Dies befloot hy 'tanker te laaten vallen, en zonder tydt-

verzuim zyn reis te vervolgen. Doch liet eerft door den Konful der

Nederduitfche natie etlyke pypen Kanarywyn ,
eenigh leevendt vee

,

en andre ververfching opkoopen , en aan boordt brengen. Hy (lelde

den gemelden Konful ook acht beflooten aften van rendevous ter han-

den, voor de noch verwacht wordende fcheepen , hun beveelende wat

koers dat ze zouden houden , om hem naar 'teilandtMartenique , daar't

op gemunt was , te volgen. Men ging dan in den avondt noch onder Gaatwcêc

zeil , met een Noordtooften windt , Zuidt aan , en daarna Zuidtzuidt-
1 ZC1

*

weft. Doch 't geen verder op dien tocht , en in 't aantallen van Mar-
tenique , ook daarna is voorgevallen , weet ik niet klaarder te befchry-

ven , noch omftandiger tontvouwen , dan met d'eige woorden van den

L. Admiraal Generaal de Ruiter, in zekeren brief aan zyn Hoogheitden

HeerePrinflè van Oranje, den achtften van Auguftus afgezonden, ver-

vattende een wydtluftig verhaal van 't gantfche beleidt , en den ongeluk-

kigen uitgangk der zaake ,
luidende gelyk volght.

^Doorluchtige
,
Hooghgebooren Vorft en Heer,

Onze onderdaanighfte laatfte, daar van een duplicaat hier nevens gaat ,

" b^a

u

n
tcrs

is geweeft den der leftleeden maandt Juny, uit de Baay van Sinte"zynHoog-

Cruz , aan 't eilandt TenerifTa. Wy ftelden noch dien zeiven avondt |«

van daar onzen koers gezaamentlyk naar 't eilandt Martemque ,
in con- " toght naar

formité van de afte van rendevous, by de voorfchreeve onzen laatften

«

m»™»-

gevoeght , ende hebben tuffchen beiden niets van confiaeratie ont-

«

moet, ofte eenige fcheepen bejegent, als op den x8 der zelve maandt,"

op Noorder polus hooghte van X4 graden 14 minuten, en 356 gra-"

XVI. Boek. Xxxxx .den"
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. ,,den 49 minuten lenghte, het fchip de Betuwe, op hebbende den Hee-

„re Lobs van Medenblik, gedeftineert voor de kamer van Amfterdam

,,naar Ooftindien , maar van dagh tot dagh met den Heere Kollonel

,, Uittenhove gedifcoureert , ende onze gedachten laaten gaan ,
hoe ende

,,waarwy , koomende aan 't voornoemde eilandt, gevoeghlykft onzen

,, aanbevoolen laft van uwe Hoogheit zouden konnen ende moogen in't

„werk ftellen en executeren, tot dien einde zorghvuldighlyk examinc-

„ rende een zeeker plaan ofte kaartjen , dat ons daar van ter handen gc-

„ koomen was , waar in onze fpeculatien vielen om voet aan landt te

„ zetten op een van drie diftincte plaatzen , met naamen Carbet

,

,, S r
. Pierre , ofte Culfak : en naar dat wy alles aandachtelyk hadden over-

,,woogen, en alle de militie gerengeert in drie brigades, onder de

„L. Kollonellen, den Grave Johan van Hornes , de la Grandmaifon

,

„enSteelant, ende by ieder gevoeght een Kommandeür , en twintign-

„ matroozen met handtgranaden , van gelyken ook geformeert uit de

„ bootsgezellen drie battaljons , elk van driehonderdt en tzeventigu

„koppen, in ryen en gelederen, tot aiMentic van de militie, mitsga-

„ ders gefchikt en geordonneert , hoe , en op wat wyze en feinen dat

„hun alle de zelve, d'occafie prefenterende , in de boots, chaloupen,

,,en andere kleine vaartuigen zouden hebben t'embarqueren ,
ornme

„in verfcheide tochten daar mede te konnen worden aan landt gezet»

„ dewyle , naar voorgaande calculatie , hadden ondervonden , dat daar in

„op eenmaal maar ontrent negenhonderdt of duizendt mannen niet

„haar geweer zouden konnen worden geberght. Zoo zyn wy °P
"en

„ 18 july gekoomen op Noorder breedte van 14 graden xo minuten»

„en lenghte van 316 graden 43 minuten, dies geduurigh van deftenge

„ naar het landt lieten uitzien , dat wy des anderendaaghs 's
morgens

„ vroegh gewaar wierden , namentlyk Martenique Noordtweft ,
ellde

„ S r
. Lucia Zuidtweft van ons, hadden de windt Noordtnoordtooft >

en

„regenachtigh weer, loefden doen by de windt over naar Marteni^ue

„ toe , ende Huurden den Kapitein Kornelis Lyncourt , voerende een

transportfluit uit Zeelandt , die wy al een dagh bf twee tcV°otCti

„op een fnaauvv voor zyn perfoon hadden gelaft over te gaan, ^l

„ordre, dat hy, als zynde een man die daar bekent is van 't
lanclt:

„iemant zoude trachten te lichten
, waar uit men kondtfehap van dc

„ gelegentheit des zelfs
,
en de genegentheit der inwoonderen zoude kon-

„nen bekoomen, ende ook daar onder te divulgeren eenige brieven ot

„manifeften, daarvan een copyehier nevens gaat, fub litera A , die wy

„in deFranfche taaie hadden doen tranflateren , en depefcheren. Ontrent

„ 8 uuren lieten 't dryven , ende beriepen alle Officieren en Kapitelen

„zoo te water als te lande aan boort, exhorterende alle de zelve nocn-

„maals, en ten overvloet, tot haar devoir en plicht, met bevel, z°llcS

„ ook te doen aan haare onderhebbende volkeren , benevens dc be-

dreigingen ende beloften, op dat fubjeft paffende: gingen doen
Aveder

„onzen gangh , ende vervolgens onder landt koomende, z°° brag

„ons den voornoemden Lyncourt , ontrent een hooge klip, g
enaa

„den Diamant , aan boort een Vlaaming, een Engelsman, ende een

,
Yrsman, die hy alle drie van 't landt, genoeghzaam met haar wine,

, uit den arbeidt hadde gehaait
, bezich weezende een vaartuig" met

, hout af te laaden , en daarenboven drie Negros ,
behoorende daar

, aan de erfgenaamen van eenen Monfieur van Olen , die met een kano

, waaren gevaaren om te vifTchen : deeze alle , naar dat apart waarenon-
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dervraaght , en geëxamineert , quaamen hier in confonantelyk over een

,

" 1674.

dat niet alleen op 't eilandt Martenique , maar ook op alle andere Fran- "
b^£c

c

c

™

fche eilanden in deeze quartieren, uit Vrartkryk al voor een maandt" dat de Fran-

fpeciaal bevel en advertentie was ingekoomen , dat op haar hoede zou-'' 1

^
e

0

na
1̂

den zyn tegen een maght van den Staat der vereenighde Nedcrlan-" nc hoede

den, die haar zoude moogen koomen te attaqueren , waar mede " v
f

aaren » en

r . 1 1 i .1. • • - r al over een
ook eenige honderden militie ,

énquantiteit van ammunitie tot renfort" maande van

hadden gekreegen, en dat hier aan Martenique voor korte dagen met " *y n komil

een advysjacht , genaamt de Swaluw , mede uit Vrankryk was ge- "
fcho^ru

fchreeven , en de voorfchreeve onze maght begroot op 17 fcheepen"

van oorlogh , met andere fluiten en vaartuigen, dat wy zeer admireerden :

"

relateerden wyder , dat voor ontrent 14 dagen eenige fcheepen met

"

fuiker en andere waaren van hier naar de lywaarfte eilanden waaren"

Vertrokken , alwaar met andere geconjungeert , en onder de conduite"

van ecnige Konings fcheepen naar Vrankryk gezeik :
dat de rede, zoo "

Konings alskoopvaardyfcheepen, daar in zy, noopende het getal
,
met" ^J^»

en accordeerden, haar hadden begeeven in de haven van de Culfac:" Venen'c

dat op 'tfort aldaar lagen 20 ftukken kanon , en 4 a 5 kompagnien"
gjgj

militie voor garnizoen : dat de fortreflè noch achter niet volkoomen"

Was opgemaakt , en dat wel de hclfte van de fcheepsvolkcren ziek laa- " .

gen , &c. Ter occafie van deeze confiderable advyzen , rypelyk ge-

"

delibereert zynde, welke van de drie voorfchreeve plaatzen men eerft'

zoude attaqueren , is geconfidereert , dat , als men al meefter van Carbet

'

en S c
. Pierre was , daar geen fcheepen lagen , men echter de Culfac zoude " Sehoudcn *

moeten vermeefteren ; want het gemeen zeggen komt aldaar met de"
waarheit over een , die meefter ü van de Culfac , ü meefter van

y

t landt :
t(

ende over landt daar naar toe te willen marcheren , dat 'er plaatzen "

in de wegh , die men nootzaakelyk zoude moeten pafleeren , zoo engh en "

bezwaarlyk bevonden wierden , dat met een weinigh volk onze gehee-"

le maght zoude konnen werden gedut : en om aan Carbet of S c
. Pier-"

re weder op een nieuw te embarqueren, was zoo haaft niet doenlyk,"

door dien alle onze fcheepen, geen water aan TeneritTa hebbende kon-"

nen bekoomen , van 't zelve, als mede van brandthout, t'eenemaal"

waaren ontbloot , ende dat men van 'teen en 'tander abundantelyk"

aan Culfac zich zoude konnen voorzien : zoo rcfolvcerdcn wy , de

"

zelve fortreflè op 't fpoedighfte , zoo te water als te lande, met eenfur-"

prife, vivaforce, aan tegrypen, en, was 't doenlyk, ons meefter daar "

van te maaken : fielden doen onzen koers derwaarts ; maar onder de"

hootrhte van 't landt koomende, wierdt hetftille: 'savondrs metzons"

ondergane hadden wy de Zuidthoek van de Culfac Ooft een myl"

van ons/deeden den gcheelen nacht met laveren ons beft ,
maar door"

continuatie van de ftilte, quamen wy eerft op Vrydagh den 20 July,"

des middaghs ten elf uuren , in de baay , even beweften de Cuhac,

ten anker op 14 vadem. Deeden doen aanftondts de fcinen tot de

landinge beraamt, en daar op in alle de boots en chaloupen ,
die ook,"

gelyk de militie , in drie brigades waaren verdeelt, en ondcrlcheiden'

ieder door een byzonderc vlagge ,
prompt embarequeren de nombrc

van ontrent duizent mannen, die gelykelyk op cene linie onder de"

conduite Van den Heere Kollonel Uittenhove , naar het ftrandt voeren " ^
met intentie omme aldaar, volgens onze affpraak, met alle vigeur polt " KorncI

te vatten
,
onaangezien dat den vyandt zich even te vooren ontrent de" üittenha^

plaats, daar de landinge gemunt was , met ontrent driehonderdt man-

Xxxxx 2 ner

de Culfac

aan te

taften.

10 lui
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1674. ,, nen in wapenen hadden laaten zien , en hun ,

uitontzach van 't kanon

„ van 's Landts fcheepen en vaartuigen, begeeven in de boffchagien en

„ftruellen , die op het ftrandt refpondeerden , donze inwachtende;

„waar op dan den voornoemden Heere Kollonel, benevens de drie

„ voornoemde L. Kornellcn
,
mitsgaders alle de mindere leidende Om-

,,ciers , heel rcfoluit uit de voorzeide boots en chaloupen in 't water

,,op 't ftrandt zyn gefprongen, met alle de voorzeide volkeren, uitge-

vmsS"L " noomen den Heere Grave van Stierum , die wy tot Adjutant Generaal

gequetft. „ hadden aangeftclt , en die al in de chaloupe was gequetft geworden

,

„(zendende de vaartuigen fuccelTivelyk , omme de refte van de trou-

„ pes uit de fcheepen mede af te haaien , weder te rugge) alwaar den

„ vyandt , die ons uit hun voordeel , doen wy noch in de vaartuigen waa-

Dcv „ ren , al hadde gechargeert , ende bereidts veele dooden en gequetften

den^rugh » toegevocght , aanftondts hebben doen retireren tot in haare fterkte

,

gedrecven.
fl de welke , buiten vermoeden , dicht achter de ftruellen en boomen ,

die

op het ftrandt Honden, gelegen was, in een leeghte , met eendefenfive

„wal, cn goede palliffaden van tien voeten hoogh voorzien ,
doorvloch-

ten met zwaar rottinghriet. Waar tegens echter onze troupes verfchei"

„de maaien couragieufèlyk zyn aangeloopen; maar alzoo de zelve vvier-

„den beft reeken over de laage landen, die pas achter de pallilTaden laa*

fchaadedcr » gcn ' door meeft alle het kanon van vyf of zes fcheepen, leggende

aanvechte- „in de Culfac, daar ondereen Konings fchip met ontrent 40 {lukken

,

de welke zeer furieus met fchroot op d'onze kanonneerden , en daar

mede veele dooden en gequetften onder de zelve caufeerden ,
beha»"

,,ven dat ook alle het veldt voor de fterkte , daar ons volk waS ge
"

„ pofteert , onder het vuur van de musquetten van die van binnen open

„lagh, ende dat de gronden voor en ontrent de haven, die wy door den

„ Kapitein Thomas Tobiaszoon hadden doen peilen, te ondiep waaren

„ bevonden, om zoo in een moment van deeze Weftzyde, daar wy

„laagen, met 's Landts fcheepen of branders daar binnen te konnen

„koomen met zeilen of korten, en de zelve te vernielen, te roeef '
.

„wyle zy
, door het doen zinken van een of meer fcheepen, de prinC1

"

,,paalfte inkomfte van de haven hadden geftopt: zoo is ten laatften
on-

„geraaden geoordeclt, dewyle alle Hooftofficieren van de landnut
„ uitgenoomen den Heere Grave van Hornes, doen bereidts waaren g

c'

„quetft ende afgebraght, en boven dien hadden bekoomen de dooden.

„en verdere gequetften, inde bygaandelyftegefpeciflceert, fub ütera

» de fortrelTe met een generaalen ftorm te willen emporteren , g
eCOÏl

'

„fidereert, dat, al hadde men haarde beneden fterkte afgenoomen,
dar

„de fcheepen met haar kanon ons die weder zouden hebben doen flif-

„ men ,
en dat een zeekere bergh , aan de Weftzyde van de baay gelegen '

„daar van ons met handtgeweer veel fchaade wierde gedaan ,
^oor de

„fteilte, en diverfe traverflèn
, die daar waaren gemaakt, niet

accefü-

„bel was, ende het een en 'tander niet als met ceremoniën aangegre
"

„pen zoude konnen worden, daar toe ons van de commoditeiten
von-

„den gedeftitueert ; alsmede, dat niet goedts van de inwoonderen
en

„planters, die door de militie wierden t'ondergehouden , konde worden

„verwacht: maar in 't tegendeel, dat die alle, met den anderen
geconjun-

„ geert , noch huiden of morgen
, geëncourageert door de vigourCUZC

„refiftentie die dceze luiden deeden
, hun ontrent ons zouden ncbb̂ "

„moogen laten vinden, en een eerlyke retraitte gedifputeert ,
daar 1^

„dan een groote neérlaagh zoude konnen hebben gerefulreert ,
devvy^

Meelt al

de Hooft-

officieren

der foldaa-

ten ge-

quetft.

Inzichten

op het doen
van een gc-

neraalen

ftorm.
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de volkeren maar by zoodanige gedeelten afgevoert konden werden , als" 1674,
de zelve daar aan waaren gezer. Waar op wy dan , met advys van "

flJJt

c

Je
b

t

e'

den voornoemden Heer Kollonel , den Heere Grave van Hornes te- " Jygsvoik

gens den avondt met alle de troupes van 't landt hebben gerevo-" wc« van

ceert, ende omme den vyandt daar ontrent te abuferen, en de retrai-'

te te faciliteren , aan landt geftiert eenige leedige vaten , in allen

'

fchyn of daar mede iets tot naar prejuditie zoude werden getenteert;'

dies zy alomme veele vuuren en lichten opftaaken , ende zyn d'onze'
alzoo vervolgens, met goede ordre, in dc voornacht weder aanboordt'

gekoomen , ende wy naa middernacht weder van daar t'zeewaart ge-

'

zeilt , met leedtweezen dat onze deflèinen niet beter waaren gefucce- 1

deert. Den zi July, 's voormiddaghs , dryvende noch t'zeewaart in't'

gezichte van de Culfac , beriepen wy den Krygsraadt ,
gaven daar

'

aan communicatie van *t gepafleerde , ende wyders in bedenken, wat'

nu, ten mceften diende ende refpeclevan den Staat, zoude konnen en'

behooren ondernoomen te worden : waar op rypelyk gedclibereert ,

*

ende in confideratie genoomen weezende de dooden en gequetften ,

'

ende fpecialyk dat meeft alle HooftofTicieren buiten ftaat waaren ge-

'

braght van in eenigen tydt te konnen dienft doen, ende dit gros ook'

gantfeh ten einde van water en brandthout , zonder met haar allen

'

zoo veele te konnen uitmaken, dat daar mede een fchip twee of drie'

geprovideert zoude konnen worden, om hier ontrent in 't vaarwater'

eenigen tydt kruüTende te blyven vertoeven op de nakoomende fchee-

<

pen , uit het Vaderlandt verwacht wordende, zoo wierde gerefolveert

'

eens floeghs langs deeze kufte te loopen naar het eilandt Dominica ,

'

ende aldaar van de Wilden met vriendtfehap de voorfchreeve defecten

'

van water, brandthout, en ballaft, trachten te bekoomen, en temp-'
pieren , en als dan verder te refolveren. Den 1 3 , 's morgens , in de groo-

'

te baay aan de Noordtwcfthoek van 't voorfchreeve eilandt gekoomen

'

weezende, hebben wy aldaar , met goede commoditeit enfpoedt, onze "men zich

voorfchreeve affaires verricht, zulks dat wy op den 25 niet alleen be-'

quaam zyn geworden vyf fcheepen en fregatten te deftineren en af

te zenden naar de Zuidtkant van Martenicque , conform de acle hier

nevens gevoeght , fub litera C. daar van ik onderdaanjgh verzoeke , dat

"

de Heeren ter Admiraaliteit tot Amfterdam , of immers dc Heeren "

KommiflarilTen uit dat Kollegie tot deeze zaake , t'haarer narichtinge ,

"

magh werden communicatie gegeeven , maar hebben ook dien zeiven "

achtermiddagh ,
by refumptie van onze jongft voorgaande refólutie

"

van den xi deezer, nochmaals gerequireert de refpective fentimenten " Naardec

van de prefente Leden en Kapiteinen , den Krygsraadt compoferende , " gmgtp hS"

op 't verder empl'oy van dit gros, ende zyn dienthalven veele fpecula-" v

^
dc*

c

c

r

ra-

tien en confideratien gemoveert geworden , die meeft alle daar op za-"^tc

"

gen, dat, gelykmen ondervonden hadde datdevyanden op Martenic-"
h^[

ar
j?

que tegens onze kom fte waaren geadverteert en gewapent geweeft
,
"

zichöpdec-

en ook zeekerlyk bericht zyn , dat desgelyks aan Guardeloupe , S
r
. C hri- " den omrent

Itoffel , ende alle de verdere Franfche eilanden in deeze quartieren " J^vaa
ook zoo is gefchiet, over zulks , zoo wel daarom , als uit reden van de " d'andrc

indifpofttie van de Hooftofficieren der landtmilitie , hiervooren breeder " C1,andcn '

geëxprefleert , daar ook niet met apparentie van eenigh fucces iets

"

zoude konnen worden geëntreprenneert ,
poferende, dat, fchoon men 4 *

het een of 'tander eilandt al zoude moogen koomen te emporteten ,

"

dewyle dat verre van de handt, ende alleen tuiïchen de vyanden in' 4

Xxxxx 3 be- 4t

Men be-

Huit naar

't eilandt

Dominica
te loopen.

Daar ge-

koomen ,

voorziet

van water,

hout , en

andrc be-

hoefte.
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„beflooten zoude leggen, niets daar van zoude profiteren, of hetzel-

ve konnen maintineren , maar lichtelyk weder zoude werden her-

„noomen, of indien men daar van alleen een ravagievan Negros zocn-

„ te te haaien, ende die weder elders te voeren en te verhandelen, dat

„de kollen, die daarmede, door 't langer employ van de fcheepen, tot

„lafte van den Staat zoude worden gemaakt , daar uit niet en zouden

„konnen vervallen, behalven dat tot de gezeide verhandelinge ook be-

zwaarlyk , en niet als met groot hazart, occafie te bekoomen zou-

„ de weezen , gelyk daar van noch verfche exempelen van 's Landts

„fcheepen zelfs wierden by gebraght ; ais mede dat het geen reputatie

„voor dusdanigen confiderablen corps zoude zyn , nu het principa e

„oöghmerk niet bereikt heeft konnen werden, op zulke kleinigheden

„tc willen zien, of zigh daar aan te arrefteren, ende in perieul teltel-

„ len van door een orkaan , daar van het de principale tydt was ,
te wor-

den beloopen en geruineert. Ende is daaromme , naar voorgaande rypc

„ deliberatie , met eenpaarigh advys van alle de voornoemde Leden

,

„ goergevonden ende gerefolveert , ten fpoedighften gezamentlyk van

,,hier dire&elyk Ooftwaart aan onzen koers binnen door 't Kanaal naar

„het Vaderlandt te (tellen , endealzoo den Staat van de laften ,
die da-

„gelyks door dit corps worden gemaakt, hoe eetder zoo beter t'ontnel-

„ fen , en de militie , daar op geëmbarqueert , tot der zeiver difpofitic \ve-

„ der te brengen en te herftellen
, op hoope van daar meerder dien

„re zullen doen. Met welke intentie wy den 16 dito uit de gc^
e
l

„Baay van Dominica zyn t'zeil gegaan, ende hebben op den 1* d
*j

s

„ zeiven in paffant aangedaan het eilandt Nives , ende aldaar voor de

„nombre van twaalf Negros, die wy op Martenique van de Franfcnen

„ hadden bekoomen ,
gcruilt eenige ververiïinge van vleefch en vruchten,,

„ten diende van onze zieken engequetften. Wierden hier ook zekenj

„ bericht , dat de Franfchen op 't eilandt S c
. ChriftofFel ;ille hunne goede-

„ ren ende effecten , tot de flaven incluys , van haare gronden op dl

„van de Engclfche hadden overgebraght , zulks dat wy aldaar m*afCC

leedigh landt zouden hebben gevonden. Den 29 deezes Zyfl

,,dcr van hier langhs de eilanden S £
. ChriftofTèl enS'. Euftachio gezeul,

„op welk laatfte nu ontrent 25 a 30 Engelfche familien woonen» en
f

e

dat den Engelfchen Generaal S r
. William Stapelton op Nives ons heelt

„gezeit, ordre van den Konink zyn Meefter te hebben, om dat aan
de

„Nederlanders te reftitucren, met expreflie , dathy zulks daar vooton-

„ dienftigh achtte zoo lange haar Hoog. Moog. noch met Vrankryk in

„oorlogh waren, die haar daar van, als zynde de fterkfte ,
terftondnve

„der zoude depoiïideren. Vervolgens tot hier gekoomen zynde» 2

„ hebben wy met den Heere Kollonel Uittenhove , die , tot myn D>'

„zondereblydtfehap, van zyne vyf wonden, dooreenen koegel p ^at
„men, dagelyks weder mooy begint te reconvalcfceren ,

geoordeeit,

„ het altemet dienft zoude konnen doen , dat uwe Hoogheit ,
en c

JQ
„ gevolge den Staat , van de voorfchrecve onze vruchtelooze voy

^
b

„ hoe eerder zoo beter wierden geadverteert , om der zeiver me

„ het zy in handelingen , of tegens dat wy voor de wal of binnen g
^

„ koomen , daar naa te konnen neemen , ende derhalven goCt&f
VOÏ

lootl

„ deezen niet alleen, met het fchip gevoert wordende door den v

, noemden Kapitein Thomas Tobiaszoon , voor af aan uvve ^°°Left

, t'addreflèren , maar ook den Heere Grave van Hornes, die al

;

le
*

g
,

,bygewoont, en ooghgetuige is geweeft , daar benevens aan uwe



L. ADMIRAAL DE RUITER. 903

heit te renvoyeren ,
ommeby monde nader te rapporteren 't gunt wy"i673<

zouden moogen hebben voorby gegaan , en van uwe Hoogheits dienft: "

ende begeerte zoude moogen vveezen. Waar toe wy ons wyders met"
alle refpeft onderdanighlyk refereren , ende verblyve

,

doorluchtige ,
Hooghgebooren Vorft en Heere ,

Uwe Hoogheits

Zeer ootmoedige engetrouwe Dienaar

,

MICHIEL ADR. DE RUITER.

Aéfum in 's Landtsfchip

de z,even Provinciën

,

treilende of Hoorder

breedtte van i6 gra-

den ^minuten , en

lenghte van $ 1 5
gra-

den 3 1 minuten , den

8 Augufly 1674.

By deezen brief was gevoeght het volgende gefchrift , met de Iyfl

der dooden en gequetften.

Michiel Adriaanszoon de Ruiter, Ridder , L. Admiraal Generaal Waar-

va* Hoüandt en PFeftvrieftandt , Offerhooft over een confiderabel gros ^„Xg"!
fcheepen

,
vaartuigen, en aantal volk van oorlooge , in dienfte van zetencn van

Staat der vereenighde Nederlanden. Allen den geenen die deezenjegen-

woordigh zullen zien ofte hooren leezen falut , doen te weeten: Nade-qw.

maal het den Konink van Vrankryk belieft heeft den Staat der ver-J^^
eenighde Nederlanden , zonder eenige de minfte rechtveerdige reeden ,WtFranfch

met een zeer zwaare en landtverdervende oorlogh aan tegrypen, ende™™1^*
indien het moogelyk waare geweeft , tot de ruine te brengen , en dat de d'hwom-

lieeren Staaten Generaal der zeiver Landen daar door gedwongen zyn *ri££

geworden haar met uitheemfche machten te moeten alüeren ende ver- ZrZn.

binden , niet alleen om hun te defenderen , maar ook offienftve daar te-

gens te konnen aangaan , en de fubjeften van den hooghftgemelden Ko-
nink alomme de fmerten van den oorlogh mede te doengevoelen

, enalzoo

wederom te koomen tot een goede eerlyke ende beftandige vreede : om
welk falutair ooghmerk te beter te bereiken , zyn de hooghgemelde Hee-

ren Staaten Generaal der voarfchrecve vereenighde Nederlanden , ge-

hoort en ingenoomen hebbende het hooghwys advys, en de confideratien

van zyne Hoogheit den Doorluchtighften Heere Trinjfe van Oranje ,

onder anderen geobligeert geworden , ons met een confiderabelgrosfchee-

pen en vaartuigen , ten oorlooge geequipeert , en voorzien met een goedt
aantal landtmilïtie , herwaarts in deeze geweften af te zenden, der-

halven hebben wy , met kemiijfe van de Heeren onze Krygsraaden zoo

te water als te lande , uit een byzondere zucht en genegentheit
, allen

ende een iegelyken van de ingezeetenen en onderdaanen van den meer

hooghgedachten Konink , hier ende elders in deeze quartieren en eilan-

den refiderende ,
voornamentlyk onze oude goede vrienden en bekenden ,

by deezen wel willen waarfchouwen , en verzeekeren , dat haar Hoog.

Moog. goede meininge ende intentie daar mede niet anders is , dan om

te herftellen de voornoemde vreede, ende te doen herleeven de kommer-

cie , die door toedoen van eenige quaadtaardige menfehen, zedert v*r-

fcheidejaaren herwaarts , tot groote fchaade van beide de natten ,
en an-

dere daar by geinterejfeert , zoo veele heeft geleeden, ende zulks de

handt te bieden aan alle die geene van de voorfchreeve onderdaanen

en ingezeetenen , die daar toe zullen willen helpen contribueren. Be-

loovende ende ajfeurerende , dat wyde voorfchreeve onderdaanen en in-

gezetenen , die genegen zouden moogen zyn, ofte koomen te refolveren

,

zich haar Hoog. Moog. wapenen ende regeeringe goedtwiUigh te fubmit-

teren, niet alleen niet en zullen befchaadigen ,
belaften en bezwaaren,

veel
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1674. veelminder prejudicerenoftebenadeelen in haare privilegiën, vry- en

gerechtigheden , maar aan de zelve daar ontrent veel meerder zullen

geeven, ende doen behouden vrye exercitie van de Roomfche Godts-

dienft , volkoomen eigendom , en het gebruik van alle haare goede-

ren. "Daar wy ter contrarie diegeene , die haar tegev.s 't voorfchreeve

voorneemen zullen willen oppoferen , genecejfiteert zullen zyn te moe-

ten handelen naar krygs gebruik , en gelyk men in zoodaanige gele-

gentheden gewoon Is te doen : protefi
x

erende onfchuldigh te willen zyn &an

het quaat , dat een ieder van haar , tegens deeze onze trowwhertige aan-

biedinge
, waarfchouwinge ende notificatie , zoude moogen over koomen.

iy4ldm gemanifefteert ende gegeeven onder onze gewoonelyke fignature*,

voor gedrukt fignet , ende contra fignature van onzen Secretarie, m
*s Landts fchip de zeven ^Provinciën.

MICHIEL ADR. DE RUITER.

Ter ordonnantie van den welgemelden Heere L. Admiraal Gene-

raal en Opperhêoft der geheele vloote.

J. ANDRINGA.
Lyfte van de dooden en gequetften onder de militie, in 't landen, en

attaqueren van de fortreffe genaamt de Culfac , op Martenüjue,

bekoomen, deniojuly 1674.

Waaien. dood. ge<J«
et '

KollonelVittenhove zelfsgequetft , zyn Kapitein, Luite-

nant, enVaandrtgh doodt. — —
Luit. KollonelGrandmaifongequetft. — —

.

Sergeant Major Riveth gequetft. *— —
Kap. Kien , zyn Sergeant doodt , en een Sergeant gequetft.

Steelandt. " — — —
Arent Schilt , zyn Luitenant doodt. — —
Mithojfen. — — —
Tvoy , zyn Luitenant op Vfchipgeftorven. —
Talifer zelfs doodt. — ^
Kaartfteeker. —• _
La Foffe. — —• _
Van der Duften. —. _

Mariniers.

Ruiter , een Sergeant doodt. — —
Baron , zelfs met zyn Luitenantgequetft. —
Brandis. _
Gysberty. — _ _
Wyenhorft zelfs gequetft. -4 —
Morris. — — _
Tieterfon, een Sergeant doodt. ~
Van der Graaf. _ _
Matthyffen. — _
Van ^Dongen. — _
Moolenbach, Boudewyn de Witte

, zelfs lichtgequetft.
Hunen. —
Le Febre zelfgequetft , Vaandrigh en Sergeant doodt-

Bocxtel. —
< —
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Bovecim. —

,

Bankert. — _
Evertfe , zyn Vaandrigh zwaar gequetfl. _
Harris zelfs gequetfl. — _
Viry doodt. — —.

Zuïdtlandt. —
"De Haas. ~.

Levingftonne. — ^
£te ^Vr^f .s^jt gequetfl. — —

— —
Koll&nel Steelandt zelfs aan de quetfure geflorven.

Tieter van Steelandt , de Luitenant doodt. —
Tornier , de Luitenant doodt. —

y

Geelvink , Sergeant gequetfl. —
7tf>é. — —

.

J^» der Stel. — —
^m Heusden. — —
yy. - -
«JV/ö/tf £tf#> gequetfl , Vaandrig en Sergeant doodt.

Gnits , tv?» 2i?r Lyn zelfs gequetfl , </f Vaandrig doodt.

Sloffer, zyn Vaandrig en een Sergeant gequetfl.

Van den Bergh. — —
Sprey. — y
Ryffelyn. — —
Gjuyter. — — 1

*D'Ingenieur Taan doodt , d'Adjutant Ruifch gequetfl.

Matroozen.

L. Admiraal Generaal de Ruiter. —
Viceadmiraal Evertszoon.

Schoutbynacht de Ruiter. —

•

Kap. Toort. — —
Rees. — —
Tobiaszoon. — —
De JVttte. — _
Middelandt. — _
DeSitter. _ _
Stierum zelfs gequetft. J. —
Van der Zaan. — —
PSw* Tutten. — —
Bankert. — —1

Krook. — ~~

Bakker. ~ —

•

Totter. — —
De Liefde. —

9°S
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143- 378. Vyffchce-

Voor 't vertrek van 'sLandts vloot uit de Baay van Dominica waa- Pen worden

ren de Kapiteinen Middelandt , van der Zaan , Rees , Bankert en Bak- Maitcniquc

ker van daar gefcheiden, om, volgens den laft, hun door den Heer de gci*"en.

Ruiter gegceven , bezuiden Martenique tot den leften van Auguftus ÏSwTcht!
te kruifTen , en op den Kapitein Philips de Munnik , die tot noch toe wordende

met eenige fluiten en fnaauwen te vergeefs uit het Vaderlandt was ver- SfaT"
t?

X VI. Boek. Yyyyy wacht,
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1674. wacht , te -paffen. Dit was d'uitkomft van den toelegh op Q

en d andere Franfche eilanden, die door de beletzelen en toevallen
,

do

ven aanaeweezen, mislukte. Ook weet ik uit het verhaal van den nctr

En^el de Ruiter, te dier tydt Schoutbynacht , en van noch een anaer

Kapitein, dat de foldaaten ten einde van londt en lootwaaren, darnei

aan zommige foorten van koegels ontbrak ,
'twelk te mccr

,

00rV k
gaf dat men niet verder kon onderneemen. En ontftondt dit genre

door het te laat afzenden, ofte lang weghblyven , van de venvacm-

wordende fluiten. 'T geen hier gedacht werdt , om aan te wyzen
, ^

men ontrent groote aanflaagen ook op kleene zaaken moei:
ïeaQn '

kkc
ftaat ons de herwaartsreize der vloote te melden. Men zeilde mct *

ne fpoedt, ten deele door ftilte, ten deele door tegenwindt, ook ao

d'onbezeiltheit van de meefte fluiten , die men doorgaans met s La

oorlogfcheepen moeft fleepen, en zoo door zee helpen, uit yreeze

men anderzins , door gebrek van zoetwater, d'een ofd'andre naven
^en

hebben moeten kiezen , tot groot nadeel en kofte van den Staat, v

vierentwintighften van Auguftus, op de breedte van 38 graden, en

^
lenghte van 3 19 graden gekoomen , hadt men zwaar weer ,

met ong

ftaadige winden , daar een ongeftuimige nacht met blixem en regen op

volgde. Den volgenden dagh hadt men geen minder ftorm , j»
ie

vloot zeer verftrooide. Men mifte wel tien of elf fcheepen ,
die daar

^
weer te voorfchyn quaamen. Te dier tydt hadt men ook veel zieicV

.

l

in de vloot. De fcheurbuik en roode loop, de gewoone fcheepsquaa
^

der lange reizen , raakte onder de matroozen en foldaaten ,
daar

^
daagelyks eenige van ftierven. In 't begin van September vondt m

zich genoodtzaakt maar eens daaghs te IchafFen ,
dewyl de windt z

tegenliep. Den eenentwintighften der zelve maandt quam de v

het Kanaal te vatten, en paneerde den vyfentwintighften door deH
den. Al de fcheepen , die onder de vlagge van den Staat den toght n^
den helpen doen, vonden zich hier byeen, uitgezonderdt de vyt>

trent Martenique gelaaten , om daar eenigen tydt te kruiffen
,

co

Kapitein Jaa Krook, die voor beweften 't Kanaal door miftvan o a1

re was verfteeken. Ten zeiven daage gaf de L. Admiraal de

aan de Zeeuwfche , Amfterdamfche en andre fcheepen de noodige ordfe ,

om naar hunne havens te zeilen. Dus fcheidde de vloot van een , ^
de Heer de Ruiter quam den leflen van September , met het fchjP

zeven Provinciën , naa middernacht
, op de vuuren van de lootsD

°°

inzeilende , over de Droogen binnen gaats voor Goereê. Hy ma
^rjef

den volgenden dagh zyn aankomfle aan zyn Hoogheit door een ^
bekent, en fchreef met eenenaan den Heer Raadtpenfionaris Fage

volgenden brief.

Weledele
,
Geftrenge Heer

,

Zyn brief ffier nevensgaat, naargewoonte, een mtjjive aan zyn Hoogheit, e

^^^
Heer

d

Raadt- van dien , totVw Ed. Gejlr. naarrichting , met ernjtigh verzoek >jaaf 0p
penfionaris fen conjidereren , dat

, dewyle om de fecretejfe onzer 'mftruftie * ^
Pagc1,

deeze voyage is aangegaan en gedaan , wy aan de hooge Re&efl

u%ben ,

hebben gefchreeven , het onzes oordeels weinigh gracie zoude

dat wy,nu dm fhuis koomende , daar aan van onsJimpel ar
,

rt
rjeerCn

zouden kennijfe geeven: maar dat Vw Ed. Geftr. ontrent de
a.

Gedeputeerden van haare Hoog. Moog. en Ed. Groot Moog. tot ^
ken van de zee, het daar heenen gelieft te beleiden, dat zult

Dc her-

waartsreize

der vloot ,

met kleene

fpoedt.

Zwaar we-

der.

Ziekte in

de vloot.

I Sept.

Hctrant-

zocn ver-

minderdr.

II Sept.

De vloot

komt in 't

Kanaal, en
pafleertde

Hoofden,
z

5
Sept.

En fcheidt

van een.

jo Sept.

De Ruiter

komt bin-

nen Goereê.
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zien, ennïet als tengoede geduidt magh worden: waar toe voor deezen 1674,

tydt niet hebbende te voegen , dan aanbieding van mynen dienfl , ver-

blyve ik ,

Weledele
, Geftrenge Heer

,

Aiïumin'sLmidtsfchip \J\y Geftr.
de toeven Provincten ,

gem,ksrt linnen de Ootmoedige "Dienaar
,Droogen voor Ooeree , o 7

*»xoffrf.i<74. MICHIEL ADR. DE RUITER.

Dus keerde de Heer de Ruiter van den toght naar Martenique , wel
zonder geluk , maar niet zonder eere : want de verftandigen , die de

daaden niet fchatten naar d'uitkomft , oordeelden, dat by hem niet was
verzuimt , dat het hem aan geen voorzichtigheit , beleidt , noch kloek-

moedigheit hadt ontbrooken , en erkenden , dat de menfchelyke aan-

flaagen altydts een hooger beftiering onderworpen zyn , daar altydt de

Voor- of tegenfpoedt van afkomt. Eenigen tydt daarna, in de maandt Dc Ruiter

van December, werdt de L. Admiraal de Ruiter, door de Heeren Gra- EngciaX
Ven van Arlington , en Oflèry , die zich te deezer tydt in den Haage gcaoodigr.

onthielden, en ook t'Amfterdam quaamen , om 't gcene daar merkwaar-

dig was te bezichtigen , ter maaltydt heerlyk onthaalt , en uit den naame

van zyn Majefteit verzocht , een reize naar Engelandt te doen , en zich

daar aan 'tHof drie of vier weeken t'onthouden. Maar de Heer de Rui-

ter , die niet zeer hooffch gezint was , en zich aan de burgerlykheit hieldt

,

bedankte de Heeren voor hunne gunft , en den Koning voor d'eere hem
opgedraagen , en floegh de noodiging beleefdelyk af. Doch de L. Ad-
miraal Tromp, aan wien ook diergelyk verzoek was gedaan, liet zich
van de gemelde Engelfchc Graven overreeden , en met hun de reize in

de maandt van Januarius des jaars m dc lxxv aanneemende , werdt te 167$.
Londen van kleen en groot met groot betooghvan eere ontfangen , be-

jegent en onthaalt , en de Koning verhief hem tot de waardigheit van
Baron. Ontrent de zelve tydt betoonde ook zyn Majefteit aan den

Schoutbynacht Jonker Engel de Ruiter zyne Koningklyke goedtgunftig-

heit , die ook tot eere van zyn vader , den L. Admiraal de Ruiter , ftrek-

te. Te vooren is gcmeldt hoe de Koning van Grootbritanje den ge-
melden Jonker Engel de Ruiter , in den jaare m dc lxviii , Ridder floegh

,

'twelk toen gefchiedde zonder eenigh fchriftelyk betoogh: doch tedee- Dc Ko-
zer tydt , naa 't fluiten der vreede , heeft zyn Majefteit goedtgevonden ,

ningvan

hem in die waardigheit met een open briefte beveftigen , en daar in zulk un?c°be"~
een trefFelyk getuigenis te geeven , tot lof van den L. Admiraal , zynen veftight

vader , dat ik niet kan nalaaten het affchrift daar van hier in te voe- ge^deRu^

gen.
s

De brief, dien dc Koning den tweeëntwintighften van Februarius ter inde

ouden., of den vierden van Maart nieuwen ftyl , hadt onderteekent,

was gefchreeven op een groot vel parkement, dat rondtsommet fchoo- meteen

ne waterverf en goudt lofwerk was verciert. Men zagh 'er clesKonings °
n
p^™{;

afbeelding , en daar nevens een Leeuw met een Kroon , en 't wapen van ken een

Grootbritanje boven aan : aan de rechter zyde ftondt het wapen van J^J^
Engelandt , drie goude Leeuwen in een roodt veldt ; en 't wapen van wordt ge-

Vrankryk, drie goude Lclyen in een blaauw veldt : en aan de flinker gj™™
zyde het wapen van Schotlandt, een roode Leeuw in een goudt veldt ;l. Admiraal,

en 't wapen van Yrlandt , een goude Harp in een blaauw veldt. In ^cnva"

't midden ftondt het fchrift, van eenkonftige handt gefchreeven , en lui- "l Fei. 9f
dende gelyk volght. den+Maart

" J ° „ r /V* nieuweftyLYyyyy z CA- JJ



9o8 HET LEVEN VANDEN
i67 c. CAROLUS SECUNDUS, 2)« gratia ,

Magna Britannia

,

Het af- Francia & Hibernia Rex
, fidei T>efenfor , &c. Vniverfis & fingulvs

dï"brief Regibus ,
Trincipibus , T)ucibm , Marchïonïbm , Comïtibus ,

Barom-

in'tLatyn. te, 'Proeeris , Dommis & Nobilibm quïbufcunque ad quos prafentes

literapervenerint , falutem. Quod Reges excelfa rerum adfaftigiapra

cateriseveclifiit, nonaliam magvsobcatifimfaflumarbitramur ,
quam

ut 'Dïvhü Numinis
, cujasfitb Imperio Principes ppulique juxta conft-

dunt
, juftïtïam imitentur : Supremtu quïppe omnium Dominus ,

utpanas

ob fcclera, ita pramia virtutum, illas malitite retinacula , h#c probt-

tatü intentiva aqua manu mortalibus impendit. Nos itaque fummi

mundi ordinem , vigili , qua decet , mente , fufpicientes ,
ejufque ad

exemplar ut effingatur Regimen noftrum fedulo adnitentes viros exvmios

debito favorc profequendos , juftifque honoribus decorandos effejudica'

mus. Cum igitur 'Dominus Angelus de Ruiter , è Belgia oriundus ,
filiu*

egregii vin 'Domini Michaelis Adriani de Ruiter ,
Hollanditf y>

Occidentalis FrifiaVice-admirallus , qui ob resJumma cum prudentie*

jide & fortitudine a fe gefias , nomenfamamque fuam longe lateque fa-

latavit , Patris infecutus veftigia virtutis Jüa quam plurima oftende-

rit indicia. Nos ut apudpofteros aliquod extet indicium ,
quanü ^ir'

tutem in exterü aque ac fubditis noftris facimus , ipfum pranorninaturri

Angelum de Ruiter Equeftri dignitate auximus atque ornavïmus ,
"urn

in hoe Regno noftro verfabatur Anno Domini nimïrum millefimo fexcen-

tefimo fexagefimo octavo ; Qifod ut clarim innotefcat , atque ipfi

turn auratorum numero & loco , ut aquum eft ,
apudpopulares fios ,

Ö>

ubique alibi habeatur , & cenfeatur , fruaturque honoribus ,
pr*^1

'

nentiü&privilegiü eidemordini competentibus , hifcejam literis noftr^

palam teftamur ac prqfitemur , adeoque etiam hoe ad ipfumpranom^'
turn Angelum ^Diplomate noftro ratum & confirmatumejfevolumttf'

gantes omnes , & quoftibet Reges , Principes& Refpublicas , ut eiffldew

Angelum de Ruiter pro tali habeant diclaque dignitate ejufdemque t
r*'

vilegiü frui concedant , ficut nos quo/vis alios praftantes virosfitfii".
'

nore ab aliis Regibus ornatos & condecoratos habituri fumm.
rei tefttmonium bas literas noftras fieri fecimus patentes. (pa0f^ tn

Regio Talatio noftro de Whitehall, vicefimofecundo die menfis F^rua
'

rii, AnnoqueDomini miüejimofexcentefimo feptuagejimo quarto ,Mnt'

que noftri vicefimo feptimo. Ter ipfum Regem propria manufignatum.

CAROLUS R.

BARKÊ R '

'Tvvelk, in 't Hollandtfch naar denzin vertaalt, de volgende mëenin&

begrypt.

Dezelve kARE L D E TWE EDE, door Godts genade ,
Koningen Groo-

britanje ,
Vrankryk en Trlandt , Befchermer des geloofs , 8f«

duitfeh ver- Koningen, Trinjfen, Hartogen, Marquifen , Graven, B#r°m?
*

taa r
* Overheden , Heeren en Edelen , in 'tgemeen en in V byzonder ,

eH

q^at
een iegelyk die deeze tegenwoordige zal te vooren koomen ,

falurt'

de Koningen tot den hooghften top van 'tbewindt der zaaken bo
?ff f u

anderen zyn verheven , dunkt ons om geen andre oorzaak gy -

enS
zyn, dan op dat ze de rechtvaardigheit van dien Godt ,

onder wt

gebiedt de Trïnffen en volken , d'een zoo welalsdander ,
moetenfta

^

'zouden navolgen. Want gelyk d'allerhooghfte Heer de ftrajf
enter * &
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ke van fchelmflukken , zoo deelt hy ook de beloonïngen der deughden, 167^
(deerfle tot weêrhouding der boosheit , en de tweede tot voortzetting der

vroomheit) met een gelykmaatige handt , aan de menfchen uit. Wy dan

met opmerkende zinnen , gelyk 't betaamt , d*orde die om hooghgehouden-

wordt uit de laaghte aanschouwende , en alle naarftigheit aanwendende

om onze heerfchappy naar dat voorbeeldt te formeeren , hebben geoor-

deelt , dat men uitneemende mannen met behoorlyke gunft moet bejege-

nen , en met verdiende eere verderen. Dewyl dan de Heer Engel de

Ruiter, uit Nederlandt herkomftigh , zoon van den voortrejfelyken man
Heer Michiel Adriaanszoon de Ruiter , L. Admiraal van Hollandt en

Weflvriefandt ,{die weegens de zaaken , met degrootjle voorzichtigheit ,

trouw en dapperheit , van hem uitgevoert , zyn naam en faamwydt en

zydt heeft uitgebreidt) zyn vaders voetftappen natreedende , veele bly-

ken van zyn deught heeft gegeven , zoo hebben WY, op dat 7er by de

nakoomelingen eenigh blyk overigh blyve , daar men uit afneeme hoe hoogh

wy de deught , zoo wel in uïtlanders als in onze onderdaanen ,
waar-

deeren , den voornoemden Engel de Ruiter met de Ridderlyke waar-

digheit vereert en verciert , ten tyde toen hy zich in dit ons Ryk liet

vinden , te weeten , /;/ den jaare duizendt zeshonderdt en achten-

tzeftigh En oP dat dit te klaarder blyke , en dat hy onder 'tgetal

en in den rang der Ridderen ,
gelyk 'tbiUyk is, by zyne landtsluiden y

en elders overal
' ,
gehouden en geacht moght werden, end'eere, voordee-

len, en voorrechten, die de zelve Orde eigen zyn ,
moght genieten, zoo

is 't dat wy dit met deeze onze brieven opentlyk betuigen en te kennen

geeven , en derhalven dit ook aan den voornoemden Engelmet onzen open

brief willen kracht geeven, en bevejiigen: verzoekende aan alle Konin-

gen, Trinffen en Republyken, dat ze den zeiven Engel de Ruiter voor

zoodaanig willen houden , en degemelde waardigheit , en der zeiver voor-

rechten gedoogen te genieten : gelyk wy^ alle andere trejfelyke mannen ,

die met diergelyke eere van andre Koningen zyn verciert en vereert ,

voor zoodanig zullen erkennen. Des ten ooirkonde hebben wy deezen

onzen openen brief doen fchryven. Gegeevenin ons Koningklyk palais van

Whithal, den tweeëntwintighjien dagh van de maandt Februarius , in

'tjaar des Heeren duizendt zeshonderdt en vierentzeventig^ , en in 't

zevenentwintighftejaar van onze regeeringe. Door den Koning zelf
met zyn eige handt geteekent.

C A R O L U S R.

BARKER.

Onder aan den brief hing het groot Koningklyk zeegei van geelcti

waflche, aan een goudt en zilver fnoer , met des Konings beeltenis,

zittende aan d'eene zyde op de troon, en aan d'andre zyde te paarde.

Dus {trekt hier dees brief tot een doorluchtigh gedenkteeken van des

Konings edelmoedigheit ,
dewyl hy den ouden de Ruiter daar in zoo

hoog-h verhief , wegens zyne heldendcught , hoewel die zich nergens

meer in vertoonde, dan in hem ^t hooft te bieden, afbreuk te doen en

zyne aanflaagen tegen te ftaan en af te weeren. Korts daarna ontnng

de Heer de Ruiter zeekeren brief van den Heere Eduard Bakwell, Al-

derman van Londen , uit Engclandt , die den 3 Maart 1674 was gefchree*

ven , en van deezen inhoudt was.

Yyyyy 3
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Eerwaardige Heer,

Ik bïdde V E. om vergiffenis, dat ik myn dankbaarheit , voordeere

in HoHandtgenooten , niet heb getoont. Naa myn aankomft tot Londen

,

den zt van Februariw ouden ftyl, /prak ik den zeiven avondt met den

Koning, om hem reekening te geeven van myne handeling, door zyn be-

vel. Hy ontfing my zoo vriendelyk als ik kon wenfchen , als mede de

Hartogh van Jork , en Trins Rupert. Zoo haaft als ikVE. by

Majejteit noemde , Jprak hy zoo eerlyk en vriendelyk van V E. dat ik

verzeekert ben, (ik ffreek zonder vlaien) dat niemandt uit Hollandt,

(uitgezeit de Trins van Oranje) in Engelandt by den Koning ,
en de

twee andre bovengenoemde hooge perfonen , welkoomer zalzyn dan V E-

'I'geen ik zegge , kan ik u verzeekeren. Zoo haafi als ik te Londen

koomezalik VE. wederfchryven: ondertuffchen blyveik,

Vw myn huys

Tyringbam

,

de» \ Maart
1*74. O.St.

Myn Heer,

V E. ootmoedige ^Dienaar
,

EDUARD BAKWELL.
Doch al die verzeekering der Koningklyke gunfte kon hem uit Am-

frerdam noch uit zyn huis niet trekken. Hy zocht van 'tongemak der

lefte zeetoght te ruften, en zich zeiven, zoolanghdedienft van 'tVa-

derlandt zulks toeliet, in zyn eigen wooning, by zyn waarde echtge-

noot , t onthouden.

HE*



HET LEVEN
VAN DEN HEERE

MIC HIEL DE RUITER,
Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

Hollandc en Weftvrieflandt.

VENTIENDE BOEK.

u leidt my't vervolg des tydts tot het befchryven van
de lefte toght des doorluchtiger! Zeeheldts , de Rui-
ter, in welken hy zyn bloedt en leven , ten dienfl:

des Vaderlandts
, en der Kroone van Spanje

, opoffer-
de. Hoe de Koning van Spanje , naa zyn trouwhar-
tige byftandt, den Nederlandtfchen Staat inde groot-

. fte verlegentheit gedaan , zich in den oorlogh met
Vrankryk hadt ingewikkek, is boven aangeroert. Geduurendédecze Oproer
Vyandtfchap hieldt het oproer van die van Miflina, een vermaarde ftadt dcr Mcffi-

in'teilandt van Sicïlic, door Franfche byftandt gefterkt, zyne Ryken TJFrankhc
in 't war, alles dreef in Sicilië over ftuur

, en de Spaanfchezaaken wer- byitandt'

C

den door nederlaagh op nederlaagh der maaten geknakt, dat men te
geftyfr '

raade wierdt, by de Hceren Staaten der vereenighde Nederlanden aan Dc spaante houden, ten einde, dat men een oorlogsvloot naar deMiddelandt-^"""
fche zee zou zenden

,
om de wederfpannelingen tot reden te brengen , of

te dwingen. Hier toe beloofde zyn Majefteit van Spanje
, zyn aandeel« oor-

in de kollen te draagen
,
en zyne zeemaght by de Ncdcrlandtfchc vlootïfete voegen Doch niet daar de Spaanfchen zoo zeer op drongen dan ^it van de

dat men den L. Admiraal de Ruiter 't gebiedt over de vloot zou oeèven
Rüitcr,dcr"

als hem hoedende voor den grootften Zeeoverfte der geheeKr ken daar met dan groote zaaken van te hoopen en te verwachten fton'den. Hunverzoekwerdrin^tkortingewiJIight, en men befloot achden
fcheepen van oorlogh zes fnaauwen , vier branders , en tweebehoeft>£?g*
icheepen, voor den tydt van ettelyke maanden , onder den Heer de Rui-

lloomcn '

ter
, derwaarts te zenden , volgens d'onderftaande lyfte.

k
Officieren.

L. Admlr. Gener. de Ruiter.
Viceadmiraaljohan de Haan.
Kapt. Niklaas Verfchoor.
Tieter van Middeüandt.
JakdbTeeding Berkhout

\

Jan de Jong.
Gillis Schey.

Adam van Brederode.
Jakob Wiïïemsz,. Broeder.
Fr. JVtü. Graafv. Stiemm.
Matthem Megang,

4yo.

37Ï-

Scheepen,

d'Eendraght,

Gouda.

De Spiegel. 360.'

Steenbergen. 3^0.

Oofterwyk. 270.

De Trovincie v. Vitrecht. 270 .

Ejfen. 250.

DeVryheit. 225-.

De Kraanvogel, 200.

DeLeeuwen. 25-0.

Harderwyk. 200.

bemann. ftukk.

76. Lyftdcr

7&lhote<

70.

68.

60.

60,

50.

J°-

46.

fo-

4*.

Kor-
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!67 c KornelisTyloos. T>ewaakendeBoey. ^°o. 4*

JohanvanAbkoude. Leyden. 160. 3°-

JfaakvanVitterwyk. kamlaten. 34-

jorii Andringa. Stadt en Landen* *4°*

'PieterdeSitter. 'T'Zuiderhuis. ' *oo. 46 -

Kornelis van der Zaan. Edam. 34-

JohanNoirot. 'TGroenwyf. 3 6 -

Snaauwen.

Thilips Melkenbeek. T>eTonyn. 3*. |-

Abraham Wilmerdonk. TerGoes. 3 6-

Willem Knyf. Rouaan. 36.
»•

JuriaanBaaL "De Roos. 36.
»•

Hendrik Walop. 'TPrinfen PFapen. 36.
*•

Wybrant Barentszoon. "De Kreeft. 36.

Branders.

Janjanszoon Bout. S'. Salvador. 22.

Arent Ruyghaver . 'T Melkmeisje. 20. 4*

Dirk Klaaszoon Herney. JakobenAnna. 20. 4-

Jan vanKampen. <DeSalm. 20. 4-

Behoeftfcheepen.

Adriaanvan Efch. DewitteTas. 17. 4-

Jakob Stadtlander. "De zwartel'as. 17. 4-

HET LEVEN VAN DEN

De Ruiter De Heer de Ruiter , de lyft van dees toerufting ziende , oordeelde dat

meent dac m£n cje v ioot met meer en zwaarder fcheepen behoorde te vergrooten, om

Zotte- tegens de Franfchen ontrent Meflïna te konnen beftaan :
want hy hieldt ze,

Wt te inzonderheicdeProvencialen, voor kloeke zeeluiden , die zwaare fchec-

Tergrooten.
pen . ook m ,iakce hy wdnigh ftaat 0p de Spaanfche fcheepen or

vloot , en meende dat men met wat meer getal van zwaarder Nederlandt-

fche fcheepen meer zou verrichten , dan met de t'zaamgevoegde maghren.

Doch de geenen die'tmeefte bevvindt van zaaken hadden, verftond^J

dat de vloot fterk genoegh zou xyn , het zy dan om koften te fpaaren ,
°*

otn dat ze te kleenen gevoelen van de Franfche, en te groote gedachte*1

zyn ge- van de Spaanfche zeemaght hadden. Zeker Heer van een Kollegïe ter

fprekdaar
Admiraaliteir, met den Heer de Ruiter hier over in gefprek geraakt, etl

over mee 1 o r o
zeekren hoorende dat hy zich bezwaart vondtmetzookleene maght naar Sic» lc

Hecr
* te gaan, zeide regens hem, Ik denk niet , myn Heer , dat gynu in tfü

oude dagen begint bevreeft te worden , en de moedt laat vallen. Waarop

hy dit gedenkwaardig antwoordt gaf : Neen , ik begin demoedt niet ten-

ten vallen. Ik heb myn leven veil voor den Staat : maar ik ben
tver

'

wondert , en'tü my leet dat de Heeren de vlagh van den Staat zoo vet

Ook met hebben en waagen. Als hem eenige Heeren verzochten, dathy, ïliet

andreHec- tegenftaande zync inzichten ten tegendeele, evenwel t'zee zou gaa^»

lcn
' was zyn antwoordt: "De Heeren hebben my niet te verzoeken,

gebieden, en al wierdt my bevoolen 's Landt s vlagh op een en^e 'c °!*>

n
te voeren , ik zou daar mee fzee gaan , en daar de Heeren

'&aa
z

hunne vlagh betrouwen , zal ik myn leven waagen. Eenige van zy

vrienden meenden , dat hy plat uit behoorde te weigeren met zoo
k -

ne maght uit te gaan : maar hy zagh de zaak anders in , en vcrl
fl

Hy wordt dat hy zich 'tgoedtvinden der Heeren Staaten hadt ^onderwerpen ,

van drie hunne beveelen naa te koomen. Als daarna de tydt genaakte van t ic* r

££*t te gaan , werdt hy van drie zwaare quaalen , die hem te bedde wi*P^
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aangetaft, van een zwaare tandtpyn, cholyk en 't graveel, dies rieden 167 $ ,

eenigen dat hy 'tdaar op behoorde te neemen, en zich van dien toght

,

uit reeden van zyn pynelyke ongemakken , tontflaan ; maar hy zeide

,

Ik zal dien toght doen , al zou men my naar 't fchip draagen. Doch
daarna , bekoomen en weer gezondt geworden

, gaf hy in 't neemen van Zyn aan-

zyn affcheidt klaarlyk te kennen , dat hy zyn lefte toght ging doen :
JfS^'jJj

zeggende tegens zeekeren hertvriendt, Myn vriendt, ikzegh u adieu*

en niet alleen adieu , maar adieu voor eeuwigh : want ik denk niet weêr
te koomen. Ik zal op deezen toght blyven. Ik voel 't. In 't fcheiden

van zyn huisvrouw , dochter , ichoonzoon , en andre^vrienden , werdt

geen kleene ontfteltenis en beweeging van droefheit befpeurt : want zyne
groote en ongewoonlyke bekommering ontftelde hunne gemoederen, en

icheen hun eenigh genaakend ongeluk te fpellen. Dat ook hunne vreeze

niet zonder reeden was , heeft d'uitkomft der zaake zedert geleerdt.

Den vierentwintighften van Julius verfcheen hy ter vergadering van Hy ver-

hunne Hoog. Moog. en op een gemeene ftoel zonder armen neder ge- 4g!Kg
zeeten , heeft hy aan hunne Hoog. Moog. bekent gemaakt , dat hy vaar- van hunne

cHg was om zich naar 's Landts vloot te begeeven , aanbiedende daar Moo|". cn

nevens zynen onderdaanigen dienft. Hier op heeft hem de Heer Wil- neemt daar

lem van NalTau , Heer van Odyk , ter vergadering voorzittende , vaar-

wel en geluk op zyne reize gewenfcht, met bevel van allenthalven den x+iuï.

meeften dienft van 't Landt te betrachten. Daar mede hy wederom is

afgegaan. Hy fchreef twee daagen daarna aan Don Andrea d'Avola
, vJ^j"

Prins van Montefarchio , Admiraal van de Kroon van Spanje , dat hy , Prins van

zyn affcheidt van de Heeren Staaten Generaal genoomen hebbende
, op

JJ-JJ"

6*"-

zyn vertrek jiondt naar Hellevoetfluis , om met zyn onderhebbend fchip ,

dat daar toegeruft was , met den eerften goeden windt zee te kiezen ,

en aldaar met de vloot

e

, fAmfterdam toegeruft
,
zamengevoeght zyn-

de , de reize naar Kadix te vorderen : alwaar hy naardre ordres

hoopte te vinden, 'tzy om zich voorts naar Napels ofelders {daar zyne

Qatholyke Majefteit zulks dienftighft zoude oordeelen) te vervoegen.

Ten welken einde hy zoo veel fpoedt zoude maaken alshemmoogelykzou
zyn

, verhoopende zyn Excellentie ook vaardig te vinden , om zoo ge-
zaamentlyk de Kroon van Spanje , en den Nederlandtfehen Staat alle
gewenfchte dienften toe te brengen. Den achtentwintighften ontfinghy
zyn berichtfehrift van zyn Hoogheit den Heere Prinflèvan Oranje, die

twee daagen te vooren was geteekent , en aldus luidde.

Inftruttie by zyne Hoogheit gegeeven aan den L. Admiraal Gene*

neraal Michiei Adriaanszoon de Ruiter , zullende commanderen

's Landts vloot, gedeftineert naar de Middellandtfche zee.

ï. T>e gemelde L. Admiraal zal zoo haaft moogelyk de voorfchreevt

vloot by een zaamelen, tujfchen de MaazeenGoereé , in Vgezicht van

V Landt.

II. Omme aldaar geconjungeert zynde
, zyne reize voort te zetten

naar de baay van Kadix , convoyerende enpaffant alle de koopvaardyfehee-

pen deezer Landen , die naar de kuften van Hifpanien en Tortugaal,

tot Kadix incluis
, zyn gedeftineert , zoo naar haare refpettive plaat-

zen , dat naar zeemanfehap zonder prykel zullen konnen binnen zyn
,

ende zal de voornoemde L. Admiraal zyn voyagie zoo veelfpoedigen , en

de voorfchreeve koopvaarders zoo fyoedig doen reizen als eenighzins

XVII- Boek Zzzzz zal
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1675. zal konnen gefehieden ; op dat de voorfchreeve voyagie door het voor-

fchreeve convoy niet en werde geretar'deert.

III. Tot Kadix gearriveert zynde , zal de gemelde L. Admiraal

Generaal zich addrejferen aan den Hecre 7)on T>iego Cavellero ,
Gou-

verneur aldaar, ofte, by des zelfs abfentïe , aan den commanderenden

Officier , omme daar mede te confereren over het vervolgen van zyne

verder reize Straatwaarts in , ende de conjunctie , die zal moeten ge-

fchieden met de Spaanfche vloote , omme , met den anderen gevoeght, de

ftadt van Mejfina wederom te reduceren , door Godts zegen ,
onder de

maght vandenKmningvanHifpanien.
t

IV. Dat gemelde L. Admiraal Generaal zalaanzien de principaal-

fte redenen van deeze equipagie en expeditie te zyn , en daar benevens

zoo veel eenighzins moogelyk in achting neemen , de protectie van de

commercie en navigatie deezer Landen binnen de voorfchreeve Midde-

landtfche zee , zoo op zyne reize van Kadix naar Napels , als geduu-

rende zyn verblyfdaar ontrent-, ende tot de voorfchreeve voyagie befte-

den den tydt van zes maanden , daar onder gereekent de uit- en fhnti'

reize.

V. Ende mitsdien zich van de voorfchreeve Spaanfche armade we-

derom feparcren zevenenvyftig daagen voor het expireren van den tydt

dat is geviclualieert , zonder zich , buiten onze ofte haare Hoog. Moog-

ordre , aldaar langer te laaten ophouden, die den gemelden L. Admiraal

Generaal zullen toegezonden worden door addreffe van den Konful tot

Napels , ten waare hy door den geenen die de Spaanfche armade zoude

moogen commanderen zoude moogen worden verzocht noch twee maan-

den langer te willen blyven , en hy van ons of haare Hoog. Moog. geen

contrarie ordre zoude moogen hebben.

VI. Wederkeerende , zal zyn vloote verdeden, zoo verre het prykrf

van den vyandt het zal willen toelaaten , om uit de Middelandtfcbe

zee y de Baayvan Kadix, Revieren van Sint Hubes en Lijfebon, hef'

waarts aan te doen geleiden de koopvaardyfcheepen deezer Lande***

die op de 'voorfchreeve plaatzen gereedt zouden moogen Zyn Om met de

zelve te reizen.

VIL Geconjungeert weezende met de Spaanfche vloote , zal de ge
'

melde L. Admiraal Generaal den eerften rang en commando refereren

aan den L. Admiraal ofte Opperhooft van de Spaanfche armade , ende

over alle zaaken die van eenige importantie zyn , het zy over het fir-

meren van deffeinen tegens den vyandt
, ofte andere, het bedryfvan de

vloote raakende , met den zeiven concerteren , ende naar zyn uiterfie

vermoogen executeren 'tgeen aldaar , naa gehoudene concert
,
beflooten ,

ende hem by het Opperhooft van de voorfchreeve Spaanfche vloote aan-

bevoolen zal worden , omme te beter fucceffen te hoopen van deeze ge-

combineerde vlooten.

VIII. Blyvende ageren onder onze vlagge , ook doende obfervere»

onze gewoonlyke ordres over alle de fcheepen van oorloge ,
zonder

confenteren dat hooge ofte mindre Officieren , buiten zyn fpeciaal con-

fent, uit haare fcheepen vernachten
, ofte haar aan landt verwegen*

omme alle ongeregeltheden , daar uit refulterende , voor te koonten.

IX. Zal ook gemelde L. Admiraal Generaal het daar heenen dirige-

ren, dat ,
geduurende de conjuttclie met de Spaanfche vloote ,

denhoogen

Krygsraadt zal befaan uit een efgaal getal vanwederzydts hooge Op

eieren , met ajfumptie van zoo veel Kaptteinen als noodig zalweezen^ ^



L. ADMIRAAL DE RUITER. 91$

X. In welken Krygsraadt de fejjie en advyzen over *s handts zullen 1675%
weezen , het eerfle aan den kommanderenden Officier van de Spaanfche

armade , het tweede aan hem h. Admiraal Generaal', ende zoo ver-

volgens.

XI. Alle de buiten en pryzen, door de voorfihreeve vlooten verovert

wordende
,
geduurende de conjunctie met de Spaanfche vloote , daar van

zullen de fcheepen van oorloge
,
kommijjievaarders , en ander vaartuig,

ten oorloge geëquipeert , in het geheel volgen , naar d'ordre deezer han-
den , aan den atluelen veroveraar ,

alleenlyk afgaande onze gerechtig-

heit , ende van koopvaardyfiheepen een zejle part voor den verove-

raar , ende d'overige vyf zefte parten werden geprofiteert voor de eene

helfte door de Kroon van Hijpanien , ende voor de wederhelfte by dee-

z>en Staat.

XII. Zoo wanneer op de vloote zoude moogen worden geëmbarqueert

eenige militie voor de Kroon van Hifpanien , om van d'eene plaatze

naar dandere getranfporteert te worden , zal hy L. Admiraal Gene-

raal bezorgen dat de voorfihreeve militie alvoorens haare fubfifientie

aan boordt brengen , ofdat d'Officieren , de zelve kommanderende , mede

alvooren voor de mondtkoflen van de voorfihreeve militie zullen moeten

contentement doen aan de Kapiteinen van de fiheepen daar op de zelve

geëmbarqueert zal worden. Te weeten , voor een Kolonel drie gulden,

voor een L Kolonel, Majoor en Kapitein, ieder twee gulden tien fiui-

vers , en voor een Luitenant en Vaandrigh , ieder tweegulden , en voor

de gemeene foldaaten, of andreperfoonen , zeven fuivers des daags voor

koftgeldt.

XIII. Ende eindelyk op alle voorvallende zaaken , daar van dat dee-

ze onze inftruelie geen mentie en maakt , zal de meergemelde L. Admi-
raal Generaal zich zulks beraaden , en refolveren , als hy, t'huü too-

rnende , aan ons zal gedenken te konnen verantwoorden ,
pleegende tn al-

les fildaat- en zeemanfihap.

Aldus by zyne Hoogheit gedaan in 't leger tot hembeek , den 26 July

i67S .

Was onderteekent

,

G. H. PRINCE d'O RANGE,
Den ncgenentwintighften van Julius vertrok de L. Admiraal Generaal

de Ruiter van Rotterdam naar Hellevoetfluis , om 't fchip d'Eendraght

,

dat voor hem uitgeruft was , uit te preflen , en zich daarna by d'andre De Ruiter

fcheepen , die alle t'Amfterdam waaren toegeruft , te voegen. Doch "^j^
door belet van tegenwindt liep 'taan tot den zeftienden van Auguftus Zec.

C lpu>

eer hy met zyn fchip buiten gaats geraakte. Eenige daagente voorenf tu^,
ontfïng hy een brief van zyn Hoogheit den Prins van Oranje, vandee-

zen inhoudt.

Edele, Geftrenge, vroome, lieve bezondere,

. Hebbende goedtgevonden ons te dienen van 's handts vloote
,
onder Bri'f™*

DE. commando, naar de Middelandtfihe zeegedeftineert , tottranfport^™0^

van zekerperfbon, en noch meer andere zaaken, hebben wyVE.hier
mede wel willen ordonneren , met de voorfihreeve vlooteopde voorfihree-

ve perfoon en andre zaaken te blyven wachten ,
oftewel, de windt goedt

iveezende, (zoo daar vreeze moght zyn van veranderinge , endaar door

van een langhwylig retardement) met de voorfihreeve vloote uit te loo-

Zzzzz 2 pen,
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167c. pen , even buiten gaats , omme aldaar in te neemen Hgeene hier voorens

is gezeght : en beveelen V E. hier mede , Edele, Geftrenge ,
vrome,

lieve bezondere , in Godes heilige protectie. In 't leger tot Lembeek,

den 8 Augufy 1675.

, UE. goedtwillige vriendt,

G. H. PRINCE d O RANGE.

t n^u&- Hy ontfing ontrent den zeiven tydt \ bevel van hunne Hoog. Moog.

gLn
ft

dcde" om alle Zweedtfche fcheepen , zoo van oorlogh als van koopvaardy
,

die

zwcedtfchc hy in zee moght ontmoeten , aan te taften, te veroveren, en optezen-

fchccpcn.
den . dcwyl Je Koning vatl Zweeden alle fcheepen en goederen ,

d in-

gezetenen van deezen Staat toekoomende , te Stokholm hadt aangeilaa-

gen, en zich in den oorlogh , ten gevalle van Vrankryk ,
ingewikkelt. Te

vooren was hem ook by de Heeren Staaten aangefchreeven ,
dat ny

den Heer Thomas Hees , hunne Hoog. Moog. CommüTaris ,
gaande naar

Algiers, om de vreede te vernieuwen , derwaarts zou geleiden ,
of doen

geleiden. Voorts werdt hem aanbevoolen , het fchip Aardenburg >

dat uit Zeelandt naar Ooftindie werdt gezonden , met eene te verzei-

len. De Heer de Ruiter zich met zyn fchip d'Eendraght, buitengaats

in zee, by etlyke der Amfterdamfcheoorlogfcheepen, die voor 'tGoe-

reêfche gat gcankert laagen, gevoeght hebbende , heeft terftondt de Hooit-

oflïcieren, Kapiteinen en Kommandeurs aan zyn boordt ontbooden ,

en

hun de feinen, inftruttien, en beraamde rendevousbrieven ter handt g
e'

fielt , om eikanderen , indien men door ftorm werdt beloopen , en van

den anderen verfprcit , weer te konnen ontmoeten en vinden. Hy hadt

tot noch toe naar den Heer , in zyn Hoogheits brief van den achtften

Auguftus gemeldt, gewacht, diesvondt hygeraaden, of zich genoodt-

DeHaan zaakt , den Viceadmiraal de Haan , met zes oorlogfcheepen , twee fnaaü'

«sfchS" wen > twee branders, en een behoeftfchip, voor af te zenden ,
tot ge-

pen tot ge- ley van de koopvaardyfcheepen , die naar Lisbon , Kadix , en de StraaC

kJoJSar-
wilden • met iaft van 't Ooftindifch fchip Aardenburg , uit Zeelandt ,

m^e

ders voor te neemen , en noch een ander Ooftindifch fchip , dat te Pleymuidefl

uügezon- lagh , en aldaar zyn groote maft hadt herftelt: hem voorts beveelende»

ujiug. naa dat geleiden der fcheepen , naar Kadix te zeilen , en daar op
komfte te vertoeven. Dit waaren de fcheepen, hier onder genoemf-

Viceadmiraal de Haan. — Gouda.

Kafit.TietervanMiddellandt. — Steenbergen.

JakobTeeding Berkhout. — Oofterwyk.

Gillis Schey. _ Effen.

Matthem Megang. — Harderwyk.
Joris Andringa. _ Stadt en Landen.

Snaauwen.

Juriaan Baak. — %)e Roos.

Willem Knyf. — Rouaan.

Branders.

JanJanszoonBout. — St. Salvador.

ArentRuyghaver. —
; 'T'Melkmeisje.

Behoeftfchip.

AdriaanvanEfih. — DewitteTafih.

De Heer de Ruiter bleef met de reft der fcheepen voor de wal on

trent de Maas leggen, om op den bovengemelden Heer te wachten-^
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zondt ook een fnaauw in de Maas tot voor den Briel , om hem, daar 1675.
koomende , in te neemen , en af te haaien. Daarna ontflng hy den ne-

gentienden van Auguftus brieven van hunne Hoog. Moog. en den '9^-
Raadtpenfionaris Fagel , met ordre , dat hy zich met de vloot naar Duin- Ordre, de

kerken of voor Blankenburgh zoude begeeven , of daar hy zoude oor-
K
^ndlT

deelen met den meeften dienft van 't Landt en veiligheit van de vloote
gC

te konnen verroeven , en aldaar zyn Hoogheits naarder ordre
, aangaan-

den denbewuften Heer , af te wachten. Inden brief van den HeerFagel Tydingcn

vverdt gemeldt , dat de L. Generaal Montecuculi de Franfchen hadt jjjdtaf"
geflaagen, endeMaarfchalkvanTurenne, met verfcheide Overften , was Italië,

gefneuvelt , voorts de nederlaagh van den Maarfchalk van Crequi : en
dat de tydingen uit Italië mede brachten , dat de Franfche vloot uit Meiïi-

fla was verzeilt , zonder dat men wift of het was op eenigen aanflagh

,

of wel dat ze Meiïïna zouden verlaaten , dan dat het zeeker was dat

hunne zaaken daar niet wel ftonden. Op de ftraksgemelde ordre ging dc Ruiter

de Heer de Ruiter met de vloot ftraks t'zeil naar Blankenburgh, 'tgeen Jf**™f^
c

hy zyn Hoogheit met een brief bekent maakte , met cenen vertoonen- naarBian-

de , dat dit lang vertoeven naar dien Heer wel licht in de voorgenoo- k
Q
bu
f
r^h -

me toght een lange reize voor de vloot zou konnen veroorzaaken. Hy dcverköL'

fchrcef ook zedert aan den Raadtpenfionaris Fagel , dat hy met uitge-
""§J

a

J
rekten halze , en niet min fmertelyk verlangen , naar de komfte van den gcnszWcc-

bekenden Heer , of zyn Hoogheits naarder ordre , wachtte. Dat men in dcn -

de vloot veel verfch water verdeedt , en dat niet kon vervullen
, by ge-

i0 Aug'

brek van kleen vaartuigh. Ontrent den zeiven tydt ontflng hy de ver-

klaaring van den oorlogh tegens den Koning van Zweeden , by hunne
Hoog. Moog. uitgegeeven , met laft , dat by voetfpoeling zoude wor- '

den te werk gegaan tegens d'ingezetenen deezer Landen, die men be-

vinden zou dat opecnige Zweedtfche kommiffievaarders ofkapers, naa
het verklaaren van den oorlogh tegens Zweeden , dienft genoomen had-

den. Daarna werdt hem , den vierentwintighften der zelve maandt
, aSf r

_

voor Blankenburg leggende , een brief van zyn Hoogheit aan boordt vbgenor-

gebraght , met aanfchryving , dat , om redenen , zedert het afgaan van zyn
Hoogheits briefvan den achtften deezer opgekoomen , des zelfs inhoudt met laft van

noodtwendig buiten uitvoering zou moeten blyven: dat hy zich hadt te
zynre

,

izctc

draagen naar zyn Hoogheits voorige ordre en berichtfehrift , en zyne
vcrvolficn '

reize ten fpoedighfte vervolgen
, zonder naar den bewuften Heer te

wachten. Dees brief was den negentienden geteekent. De L. Admiraal «>**f.

de Ruiter hadt de Kapiteinen Verfchoor , de Jong , en Noirot , en den
Kommandeur Walop ,

gezonden , om vier of vyf mylen dwars van Duin-

kerken op de vyandtlyke kapers en hunne pryzen, tot zyne komfte , te

krmYIèn; doch hy zelf werdt, naa 'tontfangen van zyn Hoogheits or-

dre
, eerft door ftilte en tegenwindt , en daarna door een ftorm van drie

daagen , noch opgehouden , zoo dat hy niet voor den dertighften by de

vier afgezondc fcheepen , ftraks gemeldt , konkoomen, en den derden Hykomt

van September ruim een myl beweften Doevres ankerde. Hier quam

het Ooftindifch fchip Aardenburg , met noch drie of vier andre fchee- 4^.*

pen, die door ftorm van den Viceadmiraal de Haan waaren verfteeken

,

onder de vlagge. OndertulTchen hadt hy een zwaare overval van gra- *7^«*.

Veel gehadt, die een gantfche nacht duurde, tot dat hy 's morgens met

den daage in flaap viel , en dat de pyn ftilde. Dat gebrek fcheen met

zyn ouderdom toe te neemen. Niet lang daarna uit eenige Engelfchen

Van de ftadt Faulfton verftaan hebbende, dat zich eenige kleene Fran-

Zzzzz 3 fchc
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675. fchc kapers langs d'Engelfche wal hielden, die zich gelieten viüchers

of koopmans vaartuigen te zyn, gaf daar op ordre, dat vier van zyn

fnaauvven de zelve zouden opzoeken en bemaghtigen ,
en liet ze ten

dien einde tuflehen de Singels en Doevres kruiden. Daar op volgnde

dat de Kommandeur Wybrant Barentszoon , met zyn fnaauw of kic™
fregat, een Franfch kapertje, ontrent het dorp van Kye, aan itrandt

doch 'tvolk vluchtte aan landt, alles buiten boordt werpende,

om 'tvaartuigh te lichter te maaken ,
op dat het te hooger op ltrano

£
zoude koomen , maar 'twerdt daar echter af gehaalt, geplundert, e

daarna in de grondt gehakt. De Kommandeur Willemerdam drong dien

zclven dagh een ander kapertje , niet verre van 'tbaaken op de noc

van de Singels, aan flrandt, cn liet 'er den brandt in fteeken. 'Sdaagns

daar aan quaamen de Kapiteinen Berkhout en Schey , met de fnaauw

van Juriaan Baak , die door ftorm van den Viceadmiraal de Haan waa-

ren afgeraakt , beooften Vierley onder 's Landts vloot. Toen verftondt

Hetfchip hy uit de Kapiteinen Berkhout en Schey, dat het Ooftindifch fchip Aar"

^"ottakl denburgh » door zvn onbezeiltheit , groote fchaade en onheilen aan

door zyn
'

's Landts oorlogfcheepen en koopvaarders hadt veroorzaakt: zoo da

Sen"
1 " er niet een oorlogfchip was, uitgezondert de Kapiteinen Schey en An-

vedfchaaie dringa, of het hadt deene een anker en twee of drie touwen, en dan-

fcïecTn^
der twec an^ers verboren, en niet een koopvaarder (behalven 'tverkor-

c ccpcn
'

ten der reize , daar de Schippers over klaaghden) die niet een anker en

touw was quyt geraakt, en onder anderen een die al zyn touwen en an-

kers hadt verlooren, ook waaren eenige door de ftorm en 'tftamper
j

d

zee lek geworden, waar door iet van hunne laading was nat geworden

,

en veel goedts bedorven. Hier op werdtby den Krygsraadt goedtgevon-

Menftcit den , dat men , om de gantfche vloot met dat fchip niet op te hoiide »

gdey'van
1

o!aar drie fcheepen vanoorlogh, een fnaauw en een brander by zoude laa-

vyf (cjiee- ten
,
(te weeten de Kapiteinen Berkhout , de Jong en Tyloos , en de K°

*

?
?seff.

mandeurs Walop en Herney) om 't zelve daar door te geleiden nj

Kanaal af, tot op de hooghte van Lisbon , zoo verre t'zee\vaarfS -

de Schipper zulks zoude verzoeken , en de Kommandeur over "e VX

fcheepen, Berkhout, oordeelen dat het buiten verkorting vanzynerf!"
ze naar Kadix zou konnen gefchieden. De Heer de Ruiter

oordeelde

dat het gemelde fchip al te diep gelaaden
, ja overlaaden , en daar door

gantfeh maghteloos en onbequaam was tot zoo lang een reize. '^i£.
el

J

hy ook de Heeren Bewinthebberen te Middelburg door een brief «5

weeten , met verzoek van in 'ttoekoomde beter ordre te u-ellen. W
De Ruiters fchreef ook den dertienden van September , zeilende toen dwars

I^ndeT
Goutftaart, aan den Heer Raadtpenfionaris Fagel, wat belet en fcn

^

Raadden- de het fchip Aardenburgh aan 's Landts vloot en andre fcheepen n

fiouaiwFa- veroorzaakt, en wat desweegen by den Krygsraadt was goedtgevon

g
i

3
sept. en beflooten : daar byvoegende , dat op den twaalfden van de vooric 1^

ven maandt September uit de Wefl vier Deenfche koopvaardy^-

pen , alle de wil hebbende naar Nantes , in 's Landts vloot ^f?^ \>c„

gekoomen , die zich onder de befcherming der zelve vloote ha"
n(jt

14 sept. geeven. Dees brief werdt den vierentwintighften der gemelde m

de Heten
7 in de vergaadering der Heeren Staaten van Hollandt eeleezen,

c" ^
Staaten van
Hollandt

op goedtgevonden en verftaan
, affchrift van den zeiven ,

voor zo

daar op
a

i
'

c fcniP Aardenburg aanging
,
aan de kamer der Ooftindifche ~°^g£t ,

nomen.
2'"

tot Amfterdam te zenden , tot haare narichting. En dat ook a»

voor zoo veel het geleiden van devoorfchreeve Deenfche fcheepe ? ^ ^
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te, wegens hunne Hoog. Moog. aan den Refident le Maire zou vvor- 167).

den gezonden, om daar uit aan te wyzen, dat hunne Hoog. Moog. geen-

zins beleedigen of befchaadigen , maar in tegendeel'befilmtten en befiber-

men deT)eenfihe fcheepen, de wil hebbende naar vyandtlyke havens , en

aan te honden dat de fcheepen, toebehoorende d'ingezetenen vandeezen
Staat

,
by zyne Majefieït van 'Denemarken op de zelve wyze geban-

delt , en afgedaan moogen worden alle contraventien daar tegen ftry-
dig ondernoomen. Hunne Ed. Groot Moog. verftonden , dat men zich

moeft richten naar den Hollandtfchen regel : Vry fchip
,
vry goedt. Den De vloot

drieéntwintighften van September quam 'sLandts vloot by den hockJ°™ton"

van Roxent , anders de Kaap de Rocca de Sytra , een uithoek van het Roxenr.

Koningkryk Portugaal, aan de mondt van de revicre Tejo. Hier be- *j

Vondt de Heer de Ruiter dat zyn fokkemaft wel half afgebrooken was

,

door een oude breuke, die hy terftondt met goede wangen, zoo veel

als doenlyk was, liet voorzien. Men hadt zich van 't fchip Aarden-

burg, dat nu door 'tmeefte gevaar was, eenige daagen te vooren jont- 1 19^/.

flaagen , en den Schipper bevoolen zyn reize naar Ooftindic te vervol-

gen. Den vyfentwinrighften kreeg de Heer de Ruiter den Viceadmi-

raal de Haan in 't gezicht, en quam den volgenden dagh met twaalf

fcheepen van oorlogh , zes fnaauvven , vier branders ,
en twee behoeft-

v^
1

r

d

I^

arna

fcheepen , voor de Baay van Kadix. Hier dreighde zyn fokkemaft en
yt

^s^S!
Xi

groote fteng , die beide gebrooken waaren , buiten boordt te vallen , en

hy kon door belet van tegenwindt eerft den negenentwintighften binnen

de Baay zeilen : daar hy terftondt ordre ftelde , om een nieuwe maft en

fteng te bekoomen. Voor de Baay koomende, waaren hem vyf brie- D« Ruiter

ven van de Koninginne Regente van Spanje, drie den negentienden van SaSoewa
Auguftus , en twee den tweeëntwintighften deezer maandt gefchree- vaode Ko-

ven , en alle van eenen inhoudt
, behandight , hem beveelende zich op Rc^nte!

het fpoedighfte by zes Spaanfche Konings fcheepen, die daagelyksvan

Oran in de Alfaques van Tortofa te rugh wierden verwacht, te voegen: Ipaan-

dewyl zyn Hoogheit Don Jan van Ooftenryk zich in de zelve zoude iche (chec-

infeheepen, om in perfoon naar Sicilië over te gaan. Dat hy derhalven
, j^cn Don

op den ontfang van een der gezondene brieven , zich zonder tydtver-

J

an ™*

lies (voor al medebrengende de Kapitana van Pallaxe) zoude vervoegen 3ic3n,
naar het eilandt van Yvi9a , daar de Heer Don Jan , met de gemelde
zes fcheepen , hem zoude afwachten : doch indien , buiten vermoeden , die

zes fcheepen op zyn aankomfte aldaar niet moghten zyn , daar hy te

Kadix koomende naar hadt te verneemen , dan zoude hy zich ten eer-

ften naar de kaap Alfaques van Tortofa (in den brief van den tweeën-

twintighften ftondt den baay vanVineros) begceven, en aldaar de per-

foon van Don Jan in te ncemen, en zo# de reize naar Italië vervorde-

ren, zonder naar de Spaanfche fcheepen te wachten , die dan eerftdaags

ftonden te volgen. Hier op fchreef hy aan de Vrouwe Koninginne tot
w
z
/o
n

r

a«-

antwoordt, dat hy haare Majefteits meening en ordre in allen deele zou- dc Konin-

de gehoorzaamen: doch dat hy , 't ongeluk gehadt hebbende dat zyngmneRe-

fokkemaft en groote fteng waaren gebrooken , wel acht of negen daa-

gen van nooden hadde om zich van nieuwe te voorzien ,
en van Ka-

dix te konnen verzeilen; doch indien die tydt te lang zou zyn
,
zoo

zoude hy op het fpoedighfte haare Majefteits naarder ordre verwach-

ten : in welken gevalle hy zyn fchip te Kadix zou laatcn leggen en met

een ander fchip van oorlogh de reize vervolgen, (lellende ordre, dat

zyn fchip hem naar Vineros zoude volgen. Midlerwyl was ook de Ka-

pi-



Hy zendt

vierfchce-
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1675. pitcinUitterwyk, met hctfchipDamiaten , dat, door ftorm lek gewor-

den , in de Corrunna was herftelt , in de baay van Kadix aangekoomen.

Hier leggende , werden de fcheepen van 's Landts vloot van water voor-

zien. In deeze (tandt van zaaken , toen wegens Spanje zoo hardt ge-

drongen wierdt, om met 's Landts vloot Don Jan af te haaien, en naar

Italië over te fcheepen , dorft de Heer de Ruiter niet over zich neemen,

pen met den om den Heer Thomas van Hees, die, als Commiiïaris der Heeren Staa-

rnas

r

van" ten
, laft hadt , met die van Algiers te handelen , met de gantfche vloot

Hees naar derwaarts te geleiden: maar hy diende zich tot dien einde van de Ka-

icSw. piteinen Berkhout, Andringa, Uitterwyk cn Noirot , hun beveclende

,

in ftilligheit, (zonder aan iemant t'ontdekken waarom zy van Kadix ver-

trokken , of werwaarts hunne reize ley) zonder eenigh uitftel ,
met den

Heere van Hees naar Algiers te verzeilen , met laft van daar niet lan-

ger dan drie etmaal ten anker te blyven leggen , en zich daarna met

alle bedenkelyke fpoedt te begeeven naar de baay van Vineros ,
gele-

gen by Tortofa , om aldaar de vlagge te vinden , of te wachten.

werdt in ftilte verricht, om de Spaanfchen geen ftofte geeven tot klap-

ten , als of men de vloot buiten noodt verdeelde : ook bleek het zedert

aan hunne ongereedtheit, dat 'er tydt genoegh was om deeze toght te

doen - Tcrwyl de Heer de Ruiter te Kadix lag, ging hy den Gouver-

Gouvcrncur neur der ftadt, Don Diego de Cavallero , begroeten , en werdt van hem

ToS//.
1

' heufchelyk bejegent. Daarna begaf hy zich naar Porto Sinte Maria

,

Enden daar zich de Hartogh van Medina Cely onthieldt , om daar ook zV 11

"«Medina PlicIlt ^ te le&8en ' en de Hartogh omhelsde hem met veel gunft

.

cdy.^ den grootften Zeeheldt deezer eeuwe, daar de Kroon van Spanje trette-

lyke dienften van verwachtte , en onthaalde hem ter maaltydt ,
nenl

wenfehende geluk op zyne reize , en overwinning in den aanftaanden

toght. Zyn fokkemaft en groote fteng was den zeften van Oclobe

vveêr ingezet en klaar, en men floegh de zeilen weer aan : tot g
ro0t

^
verwondering der Spanjaarden, over den fpoedigen voortgangk van«a

werk, en de vlyt en handigheit der Hollanders: bekennende, datft*ett

daar te lande aan 't geen men nu binnen zes daagen hadt vervaar^ê ^
wel zes weeken zou hebben befteedt. Den zevenden ging de Heet de

Ruiter met 's Landts vloot weer onder zeil. Doch eenige moeften

,

de-

wyl de vloedt hen tegen quam , weer in de Baay ten anker koomen,
die des avondts insgelyks zonder eenige rampen in zee raakten.

fielden hunnen koers door 'tnaauw van Gibraltar, Straatwaartsin,
en

gaaven in 't voorbyzcilen van Tanger het pavillon van den Koning van

Grootbritanje de behoorlyke eere, de L. Admiraal Generaal de R«,rer

met dertien , en de Viceadmiraal de Haan met negen fchooten ,
voorts

met het ftryken der vlaggen , fcn 'tinneemen der bramzeilen. ^5*.

ningklyk kaftcel vereerde 's Landts vlagge met gelyk getal van fchoo-

ten. De Heer de Ruiter liet te Kadix ordre
,
medebrengende ,

dat
,

Kapitein de Sitter
, die met vyf fcheepen het Admiraalschip

van

Kroon van Spanje uit Biscayen naar Kadix zou geleiden ,
aldaar a -

koomende, hem op 'tfpoedighfte naar Vineros zoude volgen, z0"

eenige redenen ter werelt , of andre ordre dan de zyne aan te zien. nJ

deed zedert alle bedenkelyke vlyt om zyn reize voorfpoedigh
J

e ma "

ken ; maar door veel tegenwindt en ftilte opgehouden ,
quam hy eer

^ ĉ t

v°or den eerften van November voor de baay van Allicante , daar ook ten ze^

iMv*' ven daage Kapitein de Sitter, met de vyf oorlogfcheepen die 't Spaan^
Admiraalsfchip uit Biscayen tot Kadix hadden gebraght ,

aanquam

1 OSiob.

Hy gaat

weêrt'zeil

Tan Kadix.

7 O-üob.
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1

klaarende dat het gemelde fchip in geen twee maanden tydt gereed 1 167$ .

kon zyn om eenigen dienft te doen
,
dewyl het te rank was om bequaam

zeil te voeren, 200 dat 'er te Kadix (behalvenal d'andreongereedtheit)
een buik om moft werden geleit , eer 't zeil zou konnen voeren. Ter
zeiver tydt quam Don Michel Alonfo Fenolet de Caftclluert , Gouver-
neur van 'tkafteel t'Allicante

, aan 't boordt van den Heer de Ruiter,

met een brief van de Koninginne Regente van Spanje , den zefticnden
m

van Oftober geteekent
, begeerende , dat hy de gemelde vyffcheepen van de Ko-

weer te rugh naar Kadix zou zenden , om dat Admiraalsfchip 7iaar

Italië te geleiden: maar hy heeft dat beleefdelyk geweigert of afgewee- handight'

zen, oordeelende dat de Koninginne , door verkeert bericht, de zaak Jj^^
3"

quaalyk begreep. Dies verftondt hy dat het beter was met eenig ge-geer!e.

c"

vaar van ongunft haar dienft te betrachten, dan haar zin te volgen , en jüiehybe-

die te verachteren : fchryvende aan haare Majefteit , hoe onbequaam afvVyft?

dat het gemelde Admiraalsfchip was , en dat hy, om dees reize niet

ydcl voor de Kroon en 't gemeene beft door te brengen , ook om dat men
de vyanden daagelyks te gemoetzagh , die 'sLandts vloot, of de vloot

hen zouden aantarfen , wanneer d'een des andrens hulp van nooden zou

hebben , de gemelde vyf fcheepen , met verlof en verhoopte goedtvin-

den van haare Majefteit , by zich zoude houden. Dat dit zyn befluit

en ootmoedig antwoordt was op haare Majefteits brief, en dat hy bui-

ten dat befluit niet gaan kon ; nadien 'teen onverantwoordelyke zaa-

ke voor hem zou zyn , zoo veel fcheepen van oorlogh van de vlagge te

laaten gaan , buiten eenige ordre van hunne Hoog. Moog. , of van zyn
Hoogheit den Heere Priniïè van Oranje. Dees brief was den eerften

van November onderteekent , en dien zeiven dagh ging 's Landts vloot
,

Gaat weer

weer onder zeil. Maar ftilte en tegenwinden , van ftormen gevolght

,

1 zcii '

vertraaghden de reize ; zoo dat de vloot eerft den achtften van Novem-
v
*°™

s

voor

ber voor Vineros aanquam , en de baay in laveerde , daar vindende den S!'
*

Kapitein Berkhout , met de vier fcheepen die naar Algier^ waaren ge- ^"J/*"
weeft, en hier al elf daagen hadden geleegen: verhaalende dat ze t'Al- fcheepen die

giers van de Turken met groote eere waaren ontfangen , en wel ont- naar A18icrs

haalt : dat de Turken opentlyk hadden betuight, dat ze zich verheugh- ^nden.^"
den, dat de Hollanders , door zoo veele en zoo maghtige vyanden over-
vallen ,

niet t'eenemaal waaren verdelght , maar door Godts zeegen be-
houden, daar zy ook om gewenfcht en gebeden hadden. De Heer de szv™.

Ruiter verftondt in de baay van Vineros , dat de Heer Don Joan van
Ooftenryk , dien hy hier dacht in te neemen , naar Madrid was ont-

boden , en ontfing van hem den volgenden brief, in de Franfche taaie ge-

fchreeven, en daar uit vertaalt:

Myn Heer de Ruiter

,

Ik heb den achtienden van deeze maandt aan u gefchreeven , u be- nrkf van

tuigende
'

't verlangen dat ik hadt naar uw gelukkige aankomfte op de
va

°n

<jX^
kuften van Valentie, ten tyde dat ik , met Godts hulpe ,

my verhoopte ryk«n
;

h u te voegen , en u met veel vreughts d'oude achting en genegentheit

,

die ik uw verdienfte en uw braave landtsluiden toedraage ,
tedoenbly-

ken. Maar tegenwoordigh dient deeze om u te zeggen ,
dat ik ordre

van zyne Majefteit heb ontfangen , waar door hy my beveelt tot Ma-
drid te koomen , hebbende , geiyk ik denke , dit nieuw befluit genoomen

t

°m dat ik hadt doen bekent maaken , hoe zeer het de gemeene zaake, en

't befluit van een goede en verzeekerde vreede zoude vorderen , indien

XVII. Boek. Aaaaaa men
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167$. men met rechten emfl den oorlogh van Mejfina ter harten nam ,

en wil-

de voortzetten: zendende ten dien einde niet alleen vaardige en genoegh-

zaame byftandt naar Italië , maar ook naaruw Landt , om *t contract

,

uit welker kracht de vloote daar gy over gebiedt is in zee gebraght

,

van funt tot puntte voldoen: my dervende verzeekeren , dat zyn Maje-

fteit my dy
eere doet van te gelooven dat myn tegenwoordigheit en zorgh-

vuldigheit die twee zaaken in minder daagen , dan daar tot deezer

uure heeft toegebruikt , zal konnen uitwerken , houdende dat het geen

men daar in zal konnen vorderen, veel dienftiger en van veel grooter

vrucht zal zyn , dan myne reize nu ter tydt naar Italië : dewyl zyn

Majefteit met rechtvaardige reden erkent , dat daar gy zult

ook niet ter werelt zal ontbreeken , 'tzy aan d'yver , of aan de dap-

perheit en de ftandtvaftigheit , die de tegenwoordige noodt vereifcht.

'Tü dan op deezen grondt dat zyn Majefteit my beveelt u te zeggen

j

dat gy hem een zeer aangenaame dienft zult doen , ftellende
zonder eewgh

uitftel uw koers naar Italië , met de fcheepen van uwe vloote ,
en die

van zyne Majefteit , die niet lang zullen konnen achter blyven ,
indien

ze nu niet aireede op de kuft zyn aangekoomen : en met eenen , dat iku

zou verwittigen van 'tgeen ik zou dienftigh oordeelen te zyn ,
naar de

kennis die ik heb van deeze zaaken. Ik kan u verzeekeren , eer ikffty

begeeve om zyn Majefteit op dat lejle punt te gehoor-zaamen , dat alleen

myn verplichting van blindeling zyn ordres te volgen , my defmert zou

konnen verminderen die ik gevoele , van my niet te laaten vinden ^ een

gelegentheit , daar ik denk en verhoop dat gy zoo veel glory zult behaa-

len voor de fzaamengevoeghde wapenen , en voor uw eigen {erfoom-

Maar dit , behalven de hoop die ik heb , dat myn reize naar 't t*°J

geen kleen voordeel tot de zelve uitwerking zal toebrengen, maakt dat

ik my met te meer genoegen de wille van zyne Majefteit onderafe '

'T is niet noodig u te zeggen , dat gy inzonderheit bezorght ,
u *e

voegen by de fcheepen die onder 't gebiedt van den 'Prinjfe van Mo^'
farchio ftaan , en gelyk men met den leften loopboode , die den 20 Septern

'

ber van Napels vertrok, fchryft , dat hymet zeftienoorlrghfiheepM
en

drie branders naar Sicilië was gegaan , zoo fchynt het dat uwreiZ>ente?
beter aangeleidt kan worden dan met recht toe naar 'Palermo te

len, te Cagliari en Trapane ankerende, om tejonger tyding van on*e

en des vyandts vloote te bekomen. Want al hadt gy u te Napels van

eenige zaake te voorzien , 'tzal evenwel beft zyn , dewyl onze ôote

alreedts op de kuft van Sicilië is, u recht toe derwaarts te begeeve»*

en u daar by te voegen , om gezaamentlyk het Faro van Mejfina in *e

zeilen ,
en de vyanden aan te taften , hen zoekende daar ze zyn-

.

zende de zelve ordre aan den Marquis del Carpio, die gefcheept is °ï

de fcheepen van Barcelone , ten einde dat hy zich haafte om dit met u

uit te voeren en in 't werk te ftellen , gelyk hy buiten twyffèl met alley _

zal doen. Ik zende u ook de brieven hier nevensgaande aan de0n
J°'

koningen van Sardaigne
, van Napels en van Sicilië , hen verwit^

~

de van uwe reize, en hun beveelende dat ze u behulpzaam zul^n^nt

'tgeen van nooden zult hebben ; op dat gy u daar van zoudt y
ene/-'

naar gelegentheit van de plaatzen daar gy zult fcoomen. Zyn MajeJ
Te

beeft my een goude keeten gezonden
, ten einde dat ik u die zoude aan-

bieden in zynen naam, tot een teeken van zyn Koninklyke gunft »

en<v
.

de genegentheit die hy u toedraaght. Ik meende u die zelf te &eeVj^
maar dewyl dat niet kan zyn,, heb ik den Marquis del Carpio ver

ren ^
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ren, om myn plaats in dees plicht te bekleeden, u verzeekerende van 1675.
de groote begeerte die ik altydts hebbe om alles te bevorderen dat tot

uw meejie genoegen zal konnen ftrekken. Laat my , bidde ik , weeten
op wat dagh gy onder zeil zult gaan , op dat zyn Majefteit daar van
magh verwittigen. Ik zaVtmet verlangen verwachten. Gy kondt uw
antwoordt aan den Marquis del Carpio zenden. Ondertujfchen , myn
Heer de Ruiter , bidde ik Godt dat hy u houde in zyne heilige hoede.

Te SaragoJ/e, den 31 Oclober 1675.

Was onderteekent,

D, JÜAN.
Naa 'tontfangen van Don Joans brief, werdt overleidt wat men zou

doen. Men hadt gebrek van water, en men zagh geen kans om dat in

de baay van Vineros , noch op dekuft van Katalonie, noch Valentie

,

te bekoomen , dewyl de zee daar zoo hard aan brandde , door de langh-

duurige levant , of Noordtoofte winden , die nu al twee maanden had-

den gewaait. Dies werdt by den Heer de Ruiter met den Krygsraadt

bcflooten , koers te (tellen naar d'eilanden van Yvica , en Formentera

,

o'm te zien of men daar water en brandthout kon bekoomen ; dewyl

men doch anders door de tegenwindt niet kon vorderen , noch veel vaart

maaken. 'Savondts noch t'zeil gaande , hadt men dien nacht onftui- De vloot

mig weder met blixem , en een itorm uit den Noordtooften. Den vol- -

j^

6"

genden morgen werdt de Viceadmiraal de Haan met zyn esquadrege- 8 at™.

mift. Hem ontrent Yvica%iet vindende, (telde de Heer de Ruiter zyn
J^durte

koers Noordtnoordtooft aan , om tulTchen Yvica en Majorka heen te zyncsqua-

zeilen, en zich naar Barcelone te begeeven, daar men etlyke Spaanfche drc «cmift*

oorlogfcheepen vaardigh dacht te vinden. Dus zeilende liep de Ruiters
9

fchip groot gevaar. TufTchen den elfden en twaalfden van November

,

in den donkeren nacht , quam hem een koopvaardyfchip , 't wapen van
Naflau, gevoert door den Schipper Fredrik Thoveling, dwars voor den
boegh aan boordt

, tegens eikanderen aanftootende , dat alles kraakte.

De Ruiter braftte zyn zeilen op de maft , en quam zoo van hem af, De Ruiters

maar niet zonder fchaade, want behalven het rinkelwerk aan de boegh- ^"f"
fpriet, werdt zyn plechtanker den eenen arm af, en voorts zyn tweede wordt door

anker d'ankerftok
, en de kraanbalk aan (tukken geftooten. De boven een k?°{'

blinde (teng en de ree waaren beide gebrooken, ook een gat in de fok. khaadight

Zeven matroozen van den koopvaarder waaren in 't aanftooten
, vree-

zende dat hun fchip zou zinken
, op het Admiraalsfchip overgeenterr.

De Heer de Ruiter dankte Godt dat hy geen meer ramp hadt gekree-

gen , en yverende om volgens zyn ordre de koopvaardy te veyligen

,

beval hy 's anderendaaghs de Kapiteinen Verfchoor, Berkhout, enden *xjo».

Graaf van Styrum , dat ze 't gemelde fchip naar Genua zouden gelei-

den : met laft , dat zy daar vierentwintig uuren ten anker zouden leg-

gen, en langer niet, om tot hun eigen gebruik , en voor 's Landts andre

fcheepen , zoo veel ryft en brandthout op te koopen , als zy bequaam-

lyk konden bergen, en van daar beooften ofbeweften van 't eilandt Sar-

dinië
, naar dat de windt beft zou dienen , tot in de baay van Cagliari

of Calari te zeilen, daar de rendevous of verzaamclplaats der vloote , tot

naarder ordre , zou zyn. Den veertienden van de maandt quam 's Landts De vloot

vloot voor Barcelona, een ftadt in Catalonie, ten anker. Hier ont- B3v

0
0

n

0
a^

fing de Heer de Ruiter , door Don Diego de Lili ,
eenbrief van den Mar- nm.

quis van Seralbo , Viceroy van Katalonie , den dertienden gefchreeven

,

Aaaaaa * niet
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167 j. niet behelzende dan een begroeting , en aanbieding vandienft, mQ[™°£

Tyd»ng delinge tyding , dat de Marquis del Carpio , den negenden van de maanut

,

MartuUci door een zwaare ftorm uit den Noordtnoordtooften ,
met zes van s ko-

carpiomet nings fcheepen was van d'ankcrs gefpoclt , en in zee gedreeven
;
z°™

dezcsKo-
dat men tot noch toe wift waar ze waaren gebleeven. De Heer de run

Sepen. vondt zich op zyn fchip , geduurende deezen toght , zeer verlegen ,

om dat

,

D
'lZZ

s
het zoo flecht van kabels en zeilen was voorzien :

klaagende in zeeKren

ïenecinheit brief, aan 'tKollegic ter Admiraaliteit van de Maas afgezonden, dat ny

HSÖ? «« 57 jaaren tydts, die hy by der zee hadt gevaaren ,

^tzoov^i

kn. pen aan de zeilen hadt gehadt als in deeze reize. Dat ny uu 1 $
1

}

m - kabels , hem mede gegeeven , twee touwen was genoodtzaakt gew

e

doen uitkappen , die t'eenemaal verlegen , verflikt , en tot geen di

bequaam waaren. Dat de nieuwe zeilen met rottig gaaren, en
,
100 y

geloofde , meeft door jongens , zoo onfterk genaait waaren ,
dat op ee

dagh twee voormarszeilen, behalven noch nu en dan eens een, uit

lyken en aan ftukken zyn gewaait , daar alle d'andre Amfterdamic

fcheepen, zonder eenigh ongeluk, met hunne marszeils bleeyen zeue •

Daar by voegende , dat de geen die zulke zeilen leverde niet waard g

was haar Ed. Moog. Kollegie langer te bedienen : dat het wel geen groot

fchaadewas, dat de zeilmaaker zoo zyn onrechtvaardige beurs vuld>

maar dat men by 't gevolg van dien 's Landts fchip , en al de zielen 1

'er op voeren , in de waaghfchaal (lelde ,
byzonderlyk wanneer tn

(dat Godt wilde verhoeden) op een laager wal quam te vervallen: w

dan moeften 'tde zeilen alleen, naaft de gflddelyke hulpe, daar at na
-

len. Met dit beklagh en waarfchouwing zocht de Heer de Kui

's Landts fchaade in 't toekoomende te verhoeden, en zich van iy

Zynw- plicht te quyten. Hy verzocht ook te deezer tydt met een briei a

S viïroy den Viceroy van Katalonie , dat hy ordre beliefde te ftellen ,

a

vanKataio- >

s Landts fcheepen op het fpoedighfte van verfch water , broodt, bran

n
ï4^. llout > ry ft > eenige pypen azyn , robbenoly, en andre noodtwendig'

heden , moghten worden voorzien. Ook fchreef hy om een an

^y
cns°d?

van ontrent 4000 ponden gewichts. Hier leggende , quam hemeen tcie
"

vicfroy aan man uit den naame van den Viceroy verwellekomen
,

vergezeMchap
zynl^ordc met den Generaal der ruitery , zoon of fchoonzoon van den Mar9ulS

komt!
c
' van Caftelrodrigo , een zoon van den Hartogh van Medina Celi

,

x*a&». veel andre Grooten, ook de Conful der Nederlanderen. Eenige van de

Spaanfche Heeren verhaalden, dat de fcheepen onder 't gebiedt van de

Marquis del Carpio in een flechten flaat waaren , dat elk fchip ma

tzeventig of tachtig matroozen op hadt, en voorts niet dan landtfolda^

ten. Ook gaven ze te kennen , dat de zaaken aan 't Hof te Mad"

(daar de Koning , den zeden van November twaalf jaaren oudt g
eW

den, volgens d'uiterfle wille van zyn Heer vader, in de regee
^j

n^
Ko-

ner Ryken was getreeden) waaren veranderdt: dat Don Joan, «es
^

nings broeder, die men meende dat aan 'tHof zou zyn verbleven ,
^

naar Saragoffè hadt moeten vertrekken: daar toe genoodtzaakt , ^

de naaryver en ongunft van zommige Grooten , die 't beleidt
der

^
ken in handen hadden , en dat vreesden , door zyn verblyf by de

ning , te zullen verliezen. Den volgenden dagh werdt den Heer
^

Verver- ter, uit den naam van den Viceroy, met eenige ververfching V

zynSt
Men braght aan zyn boordt vyf hokkelingen ,

vyftig fcW* ,

"

gezonden, honderdt hoenderen , en kalkoenen , zeftien manden met alleriey *^c
liNov

'

ten, vier manden met broodt, vier doozen met gezuikert ooft,
e ^
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pypen wyn. Ontrent den zeiven tydt heeft de L. Admiraal Generaal i6yj 9

den Koning met een brief over 't aanvaarden der regeering begroet, en
geluk gewenfcht , op de volgende wyze.

Doorluchtige
, Grootmaghtigfte Koning en Heere

,

Myn Heere, Ik niet alleen, maar al £Officieren van haare Hoog. zy« bricf

Moog. vloot e , en buiten twyffeldegantjche Chnftenheit , verblyden zich Koning van

te hooren , dat uw Majefteit , door goddelyke beftieringe , de laften de ko- sPan i
c

-
hcm

ningklyke regeertnge van Spanje op zich heeft genoomen. Vw Maje- fchcndT"
fteits onderdaanen en ingezetenen hebben tegenwoordig overvloedige over'taan-

redenen , zich te verheugen over uwe Majejteits verheerlyking , en «^"g"
d'aanneeming der Kroone en regeering ; dewyl zy nu het voorhangzel in ismv.'

Uw Majefteit verfchooven, en een open toneel zien, waar in hun uw
Majefteits grootheit en kloekmoedigheit als toefchynt en vertoont wordt ,

ftrekkende om niet alleen het Ryk van Spanje en d'onderhoorige Koningk-

ryken
, LandtJchappen en Heerlykheden , alle befcherming toe te brengen

,

maar ook met de nabuurige Koningen , Trinjfen en Staaten , in een ver-

zeekerde rufte en vreede te leven , daar hun veel heils door zal wor-
den toegebraght. Ik hoop en wenjch dat d'almaghtige Godt uw Maje-

fteit vermeerdering van eere en voorfpoedt gelieve te verkenen , en dat

ik uw Majefteit ,
zyn Koningklykhuis en Ryken, bydeeze gelegentheit

,

als Hooft van hunne Hoog. Moog. vlooten ,
wegens zyn Hoogheit den

Heere 'Prinjfe van Oranje , alle bedenkelyke en krachtige dienften tegens

de maght der Franfchen , voor en op 't etlandt van Sicilië geplant , zal
toebrengen. Immers ik zal *er toe arbeiden , en , nevens uw Majefteits
zeemaght , krachtig , en zoo veel ons doenlyk zal zyn , uw Majefteits
coghmerk , dat ook te gelyk het ooghmerk van myne gebiedende Heeren
en Meefters , en wederzydts bondtgenooten is , helpen bevorderen , ten
einde , dat de gemcene vyandt eenmaal bewoogen magh worden tot een

algemeene vreede , met welke de gantfche Chriftenheit in ruft zal
koomen •

'Tvervolgh van den brief vervatte een verhaal vanzynreize, en zyn
voorneemen van in 't korte naar Cagliari over te fteeken , en zyn toght
te vervolgen. Ten dien einde beriep hy den zeventienden al zyn Ka- Bcfluit

piteinen aan boordt, en beval hun zichgereedt te houden , om 'sande- «gaan*"
1

rendaaghs t'zeil te gaan ; dewyl men hier van den Viceadmiraal de Haan 17»».

niet vernam. Hy zondt ook de Kapiteinen Middellandt en Andringa
aan den Onderkoning , hem 't voorneemen van te vertrekken bekent

maakende , nadien men geen fcheepen zagh opkoomen , en met daar te

blyven leggen aan 't Vaderlandt noch aan Spanje geen dienft kon doen.

Maar ten zeiven daage quam hem een brief van den Koning ter handen

,

in 'tSpaanfch gefchreeven, van deezen inhoudt.

De Koning.

Generaal Don Miehiel de Ruiter , onder wiens gebiedt de vloote der
c

°a

£ffi*
Staaten Generaal gehouden wordt tot de zaaken van MeJJina. Tot van den k0,

een blyk en proeve voor de groote achting die ik hebbe tot myne domainen
JjJjjR

y™
'van Italië, en van myne begeerte tot de vreede en geruflheit van myne

paD,c'

goede onderzaaten aldaar , zoo heb ik mynen broeder "Don Joan zoo haaft

niet gezien , of ik beftoot tot zyn vertrek , om 't beleidt en uitvoering

van d'ordres , die hem zyn gegeeven ,
op zich te neemen : 'fluitende de

geene die hyu voor deezen , tot op deezen dagh t moghtgezonden hebben.

Aaaaaa 3 Want
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i6j$.Want het is myn wil dat deeze laatfte uitgevoert werde. ^Daaromzult

gy hem in de haven verwachten , met de zeemaght ,
op dat hy zich

daar op 'tfcheep begeeve , tot volvoering van zyne reize ,
volgens myne

ordre , te vooren gemeldt. Hier van heb ik u met een boode ,
daar toe ge-

zonden , willen verwittigen : ten einde , dat gy van myn bejluit ten vol-

len bericht zoudt zyn, en op dat zulks van u in H werk geftelt werde ,

V welk tot mynen dienft werdt vereifcht. Te Madrid , den 9 Nov. 1 6jf.

IK DE KONING.
Was onderteekent ,

DON PEDRO COLONNA.

JsjUndti Volgens dit fchryven moeft 's Landts vloot noch op Don Joan en

gc° oodt°

r<it
de Spaanfche oorlogfchecpen blyven wachten. Men verzagh zich on-

waktnaar dertufièhen , zooveel als moogelyk was, van water. Men lagh op dee-

tc wachten. ze reec*e met groote zorge en vreeze , dewyl 't daar met een Oofte windt

zeer gevaarlyk was , zonder eenige tyding*van Don Joan , of van de

Spaanfche fcheepen , of van den Viceadmiraal de Haan te bekoomen.

Op het bericht , dat men twee Turkfche roovers voor de wal hadt ge-

zien , zondt de Heer de Ruiter de Kapiteinen Megang en Jan van Ab-

koude, met de fnaauw van Wybrant Barentszoon, om daar drie daagen

j

De Ruiter op te kruiflèn. Hy leedt weer drie daagen langh grootepyn van'tgra
"

't graved vee^ ' en den volgenden nacht , tot den zevenentwintighften van N°"

grootepyn. vember
, verdraagende de fmert met gedult , en Godt dankende voor

On flngt ^e verlichting. Den volgenden dagn quam 'er een boode van D°»
een brief Joan , met een brief aan den L. Admiraal Generaal, den zevenentwin-

Joan^die de
^g^en te SaragolTe gefchreeven , zich ontfchuldigende , dat hy hf

m
reis af op verfcheide van zyne brieven niet hadt konnen antwoorden ,

doorbe-

zaakc^an" *et van zïn ziekte, die door 'tquaadt weder, en 'tongemak van zyn
zyn ziekte, reize naarst Hof, was veroorzaakt. Endaar by voegende , dat

Majeftcit alreedts bcrichr was van zyn onbequaamheit om zich t'fc^eeP
te begeeven , met betuiging hoe leedt dat het hem was , dat hy den A«"
miraal geen teekenen van zyn hertelyke genegentheit in perfoon kon

be-

toonen, gelyk hy zulks hadt gewenfcht, hem voorts geluk op zyne rei-

ze wenfehende
, en in Godts heilige hoede beveelende. De Heer de

Ruiter , dien 't verdroot dat 's Landts vloot daar zoo lang vruchteloos

»

De vloot
tot boften van ^c Kroon van Spanje en van den Staat , was opgehouden

,

gaat weer ging dien zeiven dagh noch onder zeil , naa dat hy zyn wedervaaren
l

'lf'Nov
aan de Heeren Staatenen zyn Hoogheit, met brieven over landt, /y

c

bekent gemaakt , 't geen ook te vooren by alle gelegentheit was gefchiedt *

en daarna in 't vervolg der reize nooit werdt verzuimt. Hy hadt nu,

vermits het afzyn van den Viceadmiraal de Haan , en den Komman-

deur Verfchoor , onder zyne vlagge niet meer dan zeftien zeilen ,

daa

onder gereekent een Spaanfch oorloghfchip , en een Spaanfche fluit,
ge-

wordt in laaden met allerley oorloghsbehoefte
, cfie hy in twee fmaldeelenw

Sn^er"-
deelde

, op de volgende wyze:

Smaldeel door den L. Admiraal Generaal.

L. Admiraal Generaal de Ruiter. Jan van Abkoude. r i
}

Kap. Tieter de Sitter. Mattheusde Laye^met het Spanje

Joris Jndringa. oorloghfchip.
5naau-

deelr.
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Snaauwen. Branders. ^75-

Thilips van MelkenbeeL Jan Janszoon Bout.

Wybrant Barentszoon. Arent Ruighaver.

Smaldeel onder Kapitein Middellandt.

De Komm. Tieter v. Middellandt. Abraham Wilmerdonk.

Kap. Adam van Brederode. Brander.

ffZvkUrwjt' JanvanKampen.

Snaauwen. Spaanfche artilleryfluit.

HendrikWalop. Reindert Tauluszoon Baft.

Ter zeiver tydt werdt een ordre beraamt, volgens de welke eenieder

zich in 't zeilen , en by geval van vyandtlyke ontmoeting , in 't gevecht

Zou richten. Den derden van December kreegh men 'teylandt van Sar- Komton-

dinie met den dagh in 't gezicht. Toen beval de
N
L. Admiraal Generaal^ Sar l"

de Ruiter , dat de Kommandeur Middellandt , met de meefte fcheepen , ? -d«.

die noch gebrek van water en brandthout hadden , onder de kaap Pulo

zoude ten anker koomen , en zich zelve van die noodtwendigheden

voorzien. De Heer de Ruiter , met den Kapitein Andringa, en twee De Ruiters

fnaauwen, voortzeilende , quamden zeiven avondt in de baay van Ca-£°^ voor

lari, of Caillery, noch ten anker. Hier verftondthy uit den Nederlandt- 31?^.

fchen Konful , Albert van de Water , die zich aan zyn boordt liet zet-

ten , dat de Viceadmiraal de Haan op den twaalfden November aldaar

was aangekoomen, en, zich van alles voorzien hebbende, den drieën-

twintighften van de maandt zyn reize naar Napels hadt voortgezet. Dees
tyding ontfing hy met groot ongenoegen

, dewyl de Haan, volgens d'or-

dre te vooren beraamt, gehouden was, hem in te wachten, endevlagh
niet te verlaaten. 'Twas hem geen kleene quelling met dien man op
deezen toght ingefpannen te zyn , die van zynen aardt wonderlyk ver-

fchilde, en zyn vriendt niet was. Ook gaat hem naa, dat hy zich naar

Napels fpoeide , om daar met eenige koopmanfehappen , die hy by zich

hadt
, zyn voordeel te doen. Ontrent den middagh quaamen hem eeni-

ge Edelen, uit den naame van den Viceroy, Don Melchior deSifterna,
begroeten. Daarna quam de Viceroy in perfoon , met een groot ge- s^ec.

volgh van Edelen, hem aan zyn boordt verwellekoomen , en^liet hem
ten zeiven daage met veel ververfching van vee, vruchten, wyn, en
confituren befchenken. Den volgenden dagh begaf zich de Heer de Grooteecc

Ruiter, op het verzoek en de noodiging van den Viceroy
, naardeStadt, ^Jr

nj"c

daar hy met het losbranden van al 'tgefchut, en veel karofTen, en daar v°c°eroy van

onder eenige van zes paarden getrokken, werdt ontfangen, en voort ,
Sardin

j

c

naa d'onderlinge beleeftheit van begroeting, met een Koninglyk banket

onthaalt. Men fchaftte, hoewel 'top een Vrydagh, en de dagh van

Sint Niklaas was , tot veeier verwondering , allerley vlecfch , zoo wildt

als tam , en dat in 'tbyzyn der Geeftelyken. De taaffel was met Ede-

len
, Ridders en Raadtsheeren omringht: zelfs den zoon van den Vice-

roy
, een jongeling die byna manlyke jaaren bereikte ,

zagh men daar,

ter eere van den Hollandtfchen Zeeheldt , de taaffel opwachten. Men
dronk 'er onder anderen op de gezondtheit van zyn Hoogheit den

Priniïè van Oranje, en hoorde het iiedt van Wilhelmus van Naflauwen

blaazen , in een palais daar die naam voor deezen zoo verhaat plagh te

Zyn
, als ieder weet. Daar was te dier tydt een vaartuigh van Sicilië te

Calari aangekoomen, met bericht , dat 'er den negenden van de verlee-

de
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1675-.de maandt November erlykc Spaanfche oorlogfcheepen van 's KoningS

Zcsafgc- vloot door een zwaare ftorm waaren gebleeven. Den zevenden quaa-

S
n

etn men de Kapiteinen Verfchoor ,
Berkhout, en de^

koomen die ,
^elyk gemeldt is , een koopvaardyfehip naar Genua hadden geieiui

,

rv
ê

ia

0n
c

Ct voorde baay van Calari : en den achtften , de Kapiteinen Schey en

jlafoec. Noirot, die naar d'Alfaques van Tortofa (een uithoek van Katalomc,

by de ftroom Ebro) waaren gezonden, om 't brandtfehip de Jakob en

Anna, dat door ftorm zyn boeghfpriet hadt verlooren, en daar verval-

len was ,
op te zoeken. Dees waaren voor zes daagen van Bar<£°"a

gezeik. Met den Kapitein Schey quam ook over de Prins van 1
ïom-

bino , Generaal van de Spaanfche galeyen te Napels , met zyn gemaa-

lin, kinderen, en gevolg , en Don Diego de Brakkamonte, Generaa

van de ruitcry op Sicilië, een dapper krygsman. Ten zeiven daage,.re-

gens den avondt ,
behandighde de Prins van Piombino den Heer de Kui-

ter den volgenden brief, van zyne Majefteir van Spanje in Franlcii

gefchrcevcn.

De Koning.

Briefdcs Generaal Michiel de Ruiter , die onder u gebiedt hebt de fcheepen

Konings jer Staaten Generaal, gewaapent tot den aanflagh van Mejftna. y
e'

aaudeRul- zien hebbende 'tgeene gy my vertoont by uwen brief van den i<> de '

tcr
- zer maandt

, gefchreeven in de baay van Barcelone , zoo hebbe ^Soe

f

gevonden u fordonneren , dat gy zonder eenigh uitftel ende aétnjt°n

regelreght naar Milazzo vertrekt , zonder Sardinië aan te doen >
/

u daar in eenige andere flaatzen op te houden , onaangezien de v°°

gaande beveelen die gy van myn eigen handt ofte van mynent

rnoght ontfangen hebben , die ik alle by deezen herroefe ; om dat

ten hooghfte aan geleegen is dat de vloote ten fpoedighften in Italië ve

fchynt. Ik bedanke u voor denyver en genegentheit , die gy tot tftf1
.

dienft betuight , gy zult , in erkentenijfe der zelve , mynenthalven teeken

ondervinden die met uw goedtwilligheit overeen koomen. En ve

wittight , dat zoo meenïghmaal gy ti ter plaatze zult vinden "aarP
t

d'aanjlaagen met den Marquis de Villa Franca kondt overleggen » f
gy dat doet , dewyle het ten hooghften nootzaakelyk is dat de ma$un

ter zee in een goedt verftandt zyn met die te lande. Gy zult ook wj'

ten dat het gebiedt der zelve ter zee , te weeten in de Middellat*

fche , den Generaal van de Spaanfche galeyen betreft , en dat uit een

gereguleerde gewoonte van deeze Ryken , ende in des zelfs afwe
%

e*H
m

den Trinjfe van Montefarchio , die de waardigheit bekleedt van *

neraalfchap der oorloghsvloote. Ende ik vertrouwe van u ,

u

meininge het uitvoeren der ordres , die men tot den aanval en
f

t her® ^
nen van Mejftna behoort fonderneemen , niet zal wederftreven j

merkt dat gy tot dien einde zytgekoomen : ende ook datgy goede
eentg

en verftanat zult houden
, volgens het geen ik my van uw perfion * ^

te belooven, met d'andere Generaals die zich daar zullen vinden ,

zy zullen 't zelve verftandt met u houden, gelyk ik hun hebgeordonneer

Zoo haaft als gy tot Milazzo zytgekoomen, zultgy tydinge tr
ĉeaan

te bekoomen van de plaatze waar zich de zeemaght van den
^

onthoudt , ten einde gy u by de zelve vérvoeght ; opdat ,
door men

ging van uwe maghten , d'aanftaagen en onderneemingen te beter m &

worden gevordert.
# htheb-

Endem gevalle gy in uwe reize eenige provifie van nooden mog
^
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ben, zoo heb ik met een exprejfen courier aan de Vïceroys van Italië, 1675-,

den Gouverneur van Milan geordonneert , dat men hun van uw vertrek

verwittige , ten einde , dat zy in alle zeehavenen van hun gebiedt zich

voorzien van 'tgeenegy zoudt moogenvannoodcn hebben.

En ten aanzien dat T>on Manuel de Lyra heeft gefchreeven , dat de

Staaten Generaal, opmyn aanhouden, toegeftaan hebben, omdebyfiandt

van deeze vloote in Italië noch zes andere maanden te verlengen, zoo

heb ik u daar van willen verwittigen , ten einde dat gy 't zoudt weeten

mogen. Ende insgelyks , dat de drie termynen der zes eerfte maanden ,

volgens onderlingh contract , voldaan zyn , en dat voor 't begin van

£uitwerking , waar van ik een zeer goede nitjlagh hoope , voor zoo

veel alsuw beleidt , fihikking ,
yver , ervaarentheit en dapperheit daar

toe moet helpen. Te Madrid , den 18 November 1 675-.

IK DE KONING.
Was onderteekent

,

DON PEDRO COLONNA.

Dewyl dees brief den Heer de Ruiter voor Calari ter handt quam ,

quam het bevel , van Sardinië niet aan te doen , te laat. Ook werdt

s Landts vloote' door den uiterften noodt , die zomtydts wet breekt

,

geperft , zich daar eenige daagen op te houden , en 't water en brandt-

houdt , 'dat men te Barcelona niet genoegh kon bekoomen , in te nee-

men.
'

In deezen {landt van zaaken beval de.Heer de Ruiter , dat de Ka- jBet.

piteinen Schey en Noirot zich op 't fpoedighft naar de baay van Na- j^g**
pels zouden begeeven, om daar den "Viceadmiraal de Haan op te zoe- worden

ken , en d'ordre te brengen , daar hy zich naar hadt te richten , om "^Sn
*$

zich met zyn byhebbende fcheepen weer by de vlagge te vinden. De
Prins van Piombino , enandre Grooten, voeren met Schey naar Napels.

Doch 't liep noch aan tot den dertienden van December eer 's Landts

fcheepen , hoe zeer dat men fpoeide, klaar raakten. Den volgenden

nacht koos de vloot zee, en wasweêr intweefmaldeelen verdeelt: het naar Sicilië,

eene onder den L. Admiraal Generaal de Ruiter, en 'tander onderden
Kommandcur Niklaas Verfchoor , nu fterk twaalf fcheepen van oorlogh

,

het Spaanfch fchip daar onder begreepen , vierfnaauwen, vier branders

,

en de Spaanfche artilleryfluit , boven gemelde , in alles eenentwintig zei-

len. Men (telde den koers naar Sicilië , en kreeg den negentienden van

December de gebrooke eilanden in 't gezicht , als Fonicufa , Lipara

,

Vulcano , en andere : zeilende noch 's avondts dwars van de kaap Or-

lando , een uithoek van Sicilië , en den volgenden dagh quam men noch Komttc

voor den middagh ten negen uuren op de reede van Melazzo, hier niet
M^°

f;

anders vindende dan een Spaanfch oorlogfchip en veertien galeyen. De

vreughde over d'aankomft der Hollandtfche vloot was uitermaate groot
,

en naar gelang van de verlegentheit daar men zich in vondt. De Rui-
oV

e

e

u

r

8
dc

c

ters Secretaris, Johan van der Poort, die d'eerlte tyding aan Don Fran- Ruiters

cifcodeToledo, Marquis de Villa Franca , Viceroy van Sicilië, braght,
om

werdt daar over befchonken met een goude keeten ,
ter waarde van

duizendt gulden. Dien zeiven dagh werdt de Heer de Ruiter van al de

Grooten, die zich daar vonden ,
begroet , die hy ook s naamiddaghs op

de galeyen bezocht, en bedankte: ook quam d'Ondcrkoning op den^'wordt

avondt hem in perfoon aan zvn boordt , met groot bctoogh van gene- ceroy ver-

gentheiten hooahachtine, verwellekoomen. Hy gaf terftondt ordte dat wc ' l*°rat-

XVII Beek. Bbbbbb zich
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1675-. zich al de Kapiteinen van water en andrc behoeften zouden voorzien

Zynvcr- en begaf zich den eenentwintighften aan landt, by den Onderkoning

dcnvice- daar hy met groote heusheit, onder 'doffen van 'tgefchut van deftadt

">y- en'tkafteel, werdt ontfangen. Met den Onderkoning fpreekende ,
ver-

11 Dec
' zocht hy , dat 's Landts vloot te water , en de Viceroy te lande ,

zonder

uitftel , den vyanden alle afbreuk zouden poogen te doen : en dat de

Prins van Montefarchio , die hy verftondt dat met des Konings zeevloot

in de baay van Palermo lagh , terftondt by hem zou koomen ,
was t

niet met de negen fcheepen, die hy by zich hadde, 'twaar dan met de

gereede , al waar 't flechts vier of vyf , op dat hy iemant van de Spaan-

fche Opperhoofden by zich moght hebben. Naa dit gefprek weer naar

boordt vaarende, werdt al 'c gefchut van de ftadt en 't kafteel weer t'zy-

Hy zendt ner eere los gebrandt. Ter zeiver tydt zondt hy de Kapiteinen Mee-

P^cntcT gang en Uitterwyk , met den Kommandeur Wybrant Barentszoon ,
om

üuauw in twee daagen dwars buiten de baay en kaap van Melaflo , zes mylen t'zee-

Je vnnd
1

cn
P waart in » te kronen ; trachtende alle vyandtlyke fcheepen te verove-

tckruiffeo. ren, en ook alle andre vaartuigen , inzonderheit die meteenige levens-

middelen moghten geladen zyn , op te brengen : want hy wift dat 'er

fa^huwee £root gebrek binnen Meffina was. Ten tyde dat 's Landts vloot in de

briew" Daay van Melaflb aanquam , ontfing Theodorus Wefthovius ,
Predikant

fchc Prcïi °P
^e Ruiters fcmP »

twee Latynfche brieven van Napels ,
gefchreevcn

kamen! te uil den naame van etlyke Hongarifche Predikanten ; te kennen g
eV
^
n~

Napcis oP de, dat ze, drieëntwintig in getaale , alleen ter zaake van den Godts-

zfttcndT" dienft , te Napels op de galeyen zaaten , en als flaven werden gehan-

delt , en dat noch drie van hunne amptgenooten op de Spaanfche ga-

leyen in Sicilië in gelyke ellende waaren opgeflooten , met veele bevveegn*

zcÏÏ.

nver
tyke reedenen aan hem verzoekende, dat hy medelyden met hun wilde

hebben , hunnen noodt den Heere de Ruiter voordraagen , en hunne

nSmdf"
verlofling bewerken. De Heer de Ruiter, hunne beede verftaan hebbefl-

waftct
l° de , nam , volgens zyn meedoogenden aardt , terftondt hunne zaak

j
eC

herten. herten, beval zyn Predikant naar de drie , in hun fchryven gc&dy'
in de galeyen te zoeken : maar hy kon niemant vinden. Zy werden

geloochent
,
en voorts naar Napels verzonden. Toen zondt by

Secretaris van der Poort, nevens den Predikant Wefthovius ,
aan den

Onderkoning van Sicilië , door hen verzoekende , dat zynWellen
*

tie, tergunfte van hem, voor die Hungarifche Predikanten aan den
On-

derkoning van Napels wilde fchryven ; op dat ze van hunne banden

moghten worden ontflaagen. Hy antwoordde, dat hy , ter liefde van

den Admiraal de Ruiter, op zulk een ernftige en krachtige wyze

de fchryven, als of 't voor zyn eigen broeders gevveeft waare.
ü°

fchreef de Heer de Ruiter met eenen aan den Onderkoning van Nap^
s »

ten zeiven einde; en de brieven werden gelykelyk afgezonden. ^
„

derkoning toonde doorgaans groote genegentheit tot de Hollanders,
c

fclngwn zondt den drieëntwintighften een vereering van ververfching aan de K
'

dcRuuers ters boordt , ten behoeve van de gantfche vloot, beftaande in een g

zonden
8'" getal van oflèn ,

vaarzen
, fchapen

, haazen, zuikerbrooden en c0 "

ii Dec. tuuren. Ten zeiven daage beriep de Heer de Ruiter al de Kapitelen

Hydoct
2yn boordt > licn beveelende zich op het eerfte fein vaardig te b°ud^

vcricheide om zee te kiezen. Hy hadt toen ook de Generaalen der galeyen

omieMe"' boordt, en deedt aan hun verfcheide voorflaagen , om iet op iyIeliina

en
gens Mem- water en te lande t'onderneemen : doch zy zeiden , dat ze ten aanZ

aaI1

memety' van 'tkrygsvolk te lande geen befluit konden neemen ,
dat zuJks^



L. ADMIRAAL DE RUITER. 931

den Onderkoning 'flondt. Hy zondt daar op noch naa de middagh 1 6yp
den Schoutbynacht Verfchoor, den Kapitein Berkhout, den Graafvan zyn be-

Styrum, nevens zyn Secretaris van der Poort, indcftadt, om met den oSS-
Onderkoning t'overvveegen en t'overleggen , wat nu met 's Landts vloot koning van

ten fpoedighfte behoorde en moeft ondernoomen worden : en met eenen
S

^5«.
fterk aan te houden, teneinde, dat men 's Landts vloot zoo veel Spaan- Beraadt-

fche Koningklyke oorlogfcheepen en galeyen als moogelyk was zou toe- J^jJ"!
voegen, om te meer fchriks te maaken, indien hun een groote vyandt-

lyke maght ter zee quam t'ontmoeten. Dit vverdt met de krachtighfte

beweeghredenen voorgeftelt , en aangeweezen van hoe grooten gewicht

en noodtzaaklykheit dit was. Ook verhaalden zy wat voorflaagen dat

de Heer de Ruiter aan de Generaalen der galeyen hadt gedaan , tot af-

breuk der wederfpannige Meflinezen. Men overwoog de zaak en de

redenen , zonder dat d'Onderkoning daar eenigh befluit op nam , voor

ontrent het einde der maandt, en van 'tjaar. Mtdlerwyl werden de

fcheepen, die by den Viceadmiraal de Haan waaren, met groot verlan-

gen verwacht. Naa den middagh braght de Kommandeur Wybrant Ba-

rentszoon een Engelfch fchip in de baay van Melaflb , met tarw gelaaden

,

koomende uit de golf van Venetië, en willende, zoo de Schipper zeide

,

naar Genua: doch 't fchip was vier mylen van 't eilandeken Stromboli

door den Kapitein Meegang aangehaalt. Toen verftondt men uit eenig
v^D8

vaartuigh van Palermo , dat de Viceadmiraal de Haan daar 's daaghs te Haans

voorenf met elf fcheepen was aangekoomen. Den volgenden dagh \.
komftc tc

quaamen dc Kapiteinen Meegang en Uitterwyk weer in de baay, en

de Kapiteinen Graaf van Styrum, Jan van Abkoudc, en Joris Andrin- \^DeC

*

ga, en deKommandeurs Wilmerdonk, en Walop, werden weer gezon-

den om insgelyks ontrent Stromboli , en de kaap Lanbrone af en aan

,

den tydt van driedaagen te kruiflen, en, eenige merkclyke vyandtlyke

maght gewaar wordende, op 's Landts vloot te wyken. Ter zeiver tydt

ontfing de Heer de Ruiter een brief van Don Andrea d'Avola , Prins Derrins

van Montefarchio , den tweeéntwintighften gefchreeven , waar by hy , in
farch^Taadt

plaats van volgens de Ruiters verzoek zich met de Spaanfche fcheepen dc Ruiter

naar Melaflb te begeeven , hem riedt , dat hy met 's Landts vloot naar ^ct

h
.

y
s

zich

Palermo zou komen
, dewyl 'er in 't geheele eilandt geen verzeekerder Landts

haven was
,
ten aanzien van de hermaakte moulje. Doch de Heer de p^m"

Ruiter kon zyn raadt niet goedtvinden : want Melaflb lagh veel naarder zoubegM-i

aan Meflïna , daar de krygshandelingen meefl Honden voor te vallen ,
ven -

.

dan Palermo, dat meer dan honderdrentwintig Italiaanfche, of dertigh

Duitfche mylen , naar 't Weften van Melaflb af lagh. Dies zou men

met naar Palermo te zeilen , en van daar weer naar Melaflb te keeren

,

veel tydts vruchteloos hebben gefpilt. Den vyfentwintighften zondt

de Heer de Ruiter den Kommandeur Verfchoor , den Kapitein Berk-

hout, en zyn Secretaris van der Poort, om met den Onderkoning van

zynent weegen te fpreeken: dochzy konden
, wegens de drukke plech-

tigheden van 'thooge Kersfeeft ,
geen gehoor krygen. Daarna beval ^Qo-

d'Önderkoning den Prins van Montefarchio, met een brief, dat hy met bcvCiaan

2yn fcheepen naar Melaflb zoude koomen, en zich by de Hc-llandtfche

vloot voegen. Doch de Prins fchreef hem tot antwoordt, 't welk op

Kersdagh was geteekent, dat hy zyn begeerte zoude nakoomen y en zich Zyn ant-

tot het vertrek geréedt maaken: maar met eene verzocht hy
,

dat zyn woordt*

Excellentie ten dien einde aan de Bewindtsluiden te Palermo ordre ge-

liefde te geeven , om hem te helpen aan 'tgeen hy noodtzaaklykvan doen

Bbbbbb * hadt,
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1675. hadt , te weeten, zeilen en touwen, en dat men zeeker fchip, met die

behoefte geladen , hem op 't fpoedighfte zoude toezenden. Voorts gaf

hyte kennen, dathy, vertrekkende, niet naar Melaiïb behoorde te koo-

men , maar dat men , buiten 't eilandt om zeilende , van d'andre zyde den

vyandt , die men verftondt dat van Meiïina vertrokken was ,
moert te-

gen koomen cn aantaften. Aan den Heer de Ruiter fchreef hy ter zel-

vSTa!?dc
ry" ver ly^1

' dat het hem niet geraaden dacht des Onderkonings ordrenaa

Ruiter. te koomen , om de tweede ramp niet aan den tooren van de Faro onder-

worpen te zyn ; dewyl het inkoomen daar zeer moeilyk en bezwaarlyk

was. Hy zagh op d'enge ftraat, of doorvaart, tuiïchen Sicilië en Italië,

die men , van Melaiïb naar Meiïina willende , moeft doorzeilen :
daar

%Nov. hy, niet lang geleeden, door ftorm , eenige fchcepen hadt verboren.

Dees brieven quaamen den achtentwintighften ter handen : en dus ver-

fleet men den tydt van doen met woorden : ook kon men uit het

fchryven aan den Onderkoning wel afneemen , dat de Spaanfche fchee-

pen noch ongereedt waaren ; dewyl 'er zeilen en touwen ontbraaken.

Hier quam noch by , dat Montefarchio , zelfs achterblyvende ,
ook

den Viceadmiraal de Haan met 's Landts fcheepen , die te Palermo laa-

gen , ophielde , waar door de Hollandtfche vloot niet in ftaat was om

iet van belang t'onderneemen of te werk te ftellen. Doch hy verzocht

in zyn brief aan den Heer de Ruiter , dat hy hem zyne meening zou

laaten weeten , die hy flip beloofde te zullen volgen. Daar byvoegen-

de , dat hy zyne ervaarentheit zeer hoogh achtte , en zekerder cn vafter

hieldt te zyn dan de zynen , tot dienft van zynen Koning : en dat hy »

zoo haaft als 'tmoogelyk was , zyn groot verlangen , om onder de be-

fcherming van zoo groot een Generaal ten oorlogh te moogen dienen ,
tver'

hoopte te voldoen. De Heer de Ruiter hadt aan den Viceadmiraal de

Haan gefchreeven , dat hy zonder eenig uitftel zich op het allerfpoedigh
-

fte met 's Landts fcheepen , die by hem waaren , naar de baay van Me-

laflb zou begeeven : en nu verftaande uit zyn fchryven , dat hy door den

Prins van Montefarchio (die ook door een brief was verzocht 's
iafl<#s

fcheepen te laaten vertrekken) werdt opgehouden
, fchreef hem n°c

maals met den zeiven boode die 's Priniïen brieven hadt overgebraght

»

dat hy zyne reize
,
zonder ergens naa te wachten

, zoude vorderen. DoC
.

h
*Dec. 0p den zeiven dagh dat dien brief afging

, ging de Haan onder zcu-

ioDee. Midlerwyl zondt de Heer de Ruiter zynen Secretaris van der Poort naar

de fladt, om by den Onderkoning aan te houden , ten einde dat hy

eenigh befluit naame op de voorflaagen door hem , de Ruiter, en van

zynent wegen meermaalen gedaan , ftrekkende om iet tegens Men»ja

aan te vangen. Daar op bewillighde eindelyk d'Onderkoning ,
daC

L. Admiraal het Faro, of naauvv van Meiïina, met 's Landts vloot zou

doorzeilen, om aan de Zuidtzyde van 't eilandt, tuiïchen den kaap de»

Arme , en den kaap de la Molina , te kruiflèn , en die van
ca

Augufta (welke lefte ftadt de Franfchen in de maandt van A«gu * JJ
.

s

hadden verovert) alle toevoer af te fnyden. Immiddels nam zyn
^
%C
^Q

lentie aanordre te ftellen, dat de Spaanfche fcheepen , binnen
paIer!"

leggende, op het fpoedighfte gereedt gemaakt zouden worden,
efl

val dat het Spaanfch oorlogfchip, genoemt Noftra Signora delRolano,

op hebbende vyftig ftukken en driehonderdt man , en gevoert worden-

de by den Kapitein Mattheus de Laye , zich by 's Landts vlagge zou

voegen , en dan noch negen galeyen , onder Don Beltran de Gueya#J£
Luitenant en Gouverneur Generaal over de Napelfche galeyen. Plf ^

^
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al de hulp die de Spaanfchen te dier tydt verfchaften. Den volgenden 1676.

dagh , den leden van 't jaar , quam de Viceadmiraal de Haan met elf^^j^*
fcheepcnin 't gezicht van Melaflö, en den eerften dagh van Januarius Haan komt

des iaars mdclxxvi in de baav der zelve ftadt behouden ten anker ;™telf

J
, .

ï r *
J fchccpente

te weten , met de volgende lcheepen : Mefaflb.

Viceadmiraal de Haan. — Gouda.

Kapt. Gillis Schey. — Effen.

Jan de Jong. — De Trovincie van Vitrecht,

Jakob Willemszoon Broeder. — De waakende Kraan.

Kornelis Tyloos. De waakende Boey.

Kornelis van der Zaan. — Edam.

JohanNoirot. — — 'TGroenwyf.
Snaauweu.

Willem Knyf. — Rouaan.

JuriaanBaak. - De Roos.

Behoeftfcheepen.

AdriaanvanEfch. — DewitteTafch.

Jakob Stadtlander. — De zwarteTafch.

Twee van deeze fchecpen , gevoert wordende door de Kapiteinen Schev-

en Noïrot, waaren, doorordre van den Heer de Ruiter, van Calari naar

Napels gezonden , om den Viceadmiraal de Haan op te zoeken , en

d'andre negen waaren metde Haan , buiten ordre , naar Napels , en in geen

zeven weeken by de vlaggegeweeft: tot geen kleen gevaar van 's Landts

vloot , die ondertuflehen , inzonderheit in 't naaderen van Sicilië , een

quaade ontmoeting van veel grooter zeemaght der vyanden onderwor-

pen was , en in zulk een gevalle, door 'tmuTen van zoo veel hulps,

groote fchade hadt konnen lyden. De Viceadmiraal de Haan braght

verfcheide klaghten en fmeekbrieven van de Hongarifche Predikanten

,

boven gemeldt , van Napels , dien hy den Heere de Ruiter ter handt

(lelde, als ook een brief en refolutie der Heeren Staaten Generaal , hun

aangaande gefchreeven en genoomen , met de bylaagen , en een brief

van den Heere Abraham Malapart , Refident tot Frankfort , te Bazel

gefchreeven : welke (tukken en fchriften hier worden ingevoeght ; op
dat men de gelegentheit der gantfche zaake , en d'ellende van die onge-

lukkige Predikanten , te klaarder zou konnen zien.

De Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Edele ,
Geftrenge , vroome , lieve getrouwe

,

Wat wy hebben gerefolveert aangaande de gevangene Hongarifche Briefd«

^Predikanten, zult VE. hebben teverneemen iiit de hier achteraanvol-f™™G^
gende refolutie , huiden in onze vergaderinge genoomen , waar naarV E. neraai aan

zich zulthebben te reguleren : ende ons daar toe verlatende, beveelenV E. c Ruucr
•

in Godes heilige {rotettie. In den Hage , den 1 1 November 16js.

Ter ordonnantie van de Hoog. Moog. Heeren Staaten Generaal.

ExtracT: uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Luna, den 11 November 167$.

Ontfangen een mijfve van den Refident Hamel Brumincx
,
gefchree

;
ven tot Weenen

y den Otfober leftleden,
geaddreffeert aan den Gn/- Hoog .

fier Fagel, houdende een korte dedttBie van 'tgeene hy Refident m def™*™
Bbbbbb 3 ma^
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i6jS. zaake van de Hongarifche 'Predikanten badde gedaan ende verricht,

Hongari- jyaar op gedelïbereert zynde , U goedtgevonden en verftaan ,
dat copye

kïmenftc van de voorfchreeve mijfive geftelt zal werden in handen van de tiee-

Napdsop ren vanHeukelom, ende andere haar Hoog. Moog. Gedeputeerden tot de

fchcga

3"" buitenlandtfche zaaken, omtevifiteren , examineren, deretroaclanaa

Iryen gc- te zien , ende van alles alhier ter vergaderinge rapport te doen
:
dat

vanScn ' voorts extratt uit de voorfchreeve mifive ,
mitsgaders copye van de

mijfive van den voornoemden Refident Hamel Bruynincx ,
gefchreeven

tot Weenen, den iz September leftleden, in de notulen van den 4 V£*°'

her leftleden brecder vermeldt , als mede copye van de mijjive van den Ke-

Jïdent Malapert, gefchreeven tot Bazel, den 19 Oflober leftleden,
en

in de notulen van den 30 der voorfchreeve maandt gementioneert ,
bei

hit voorfchreeve Jubjefl concernerende , zal werden gezonden aan de

L. Admiraal de Ruiter , cm daar uit den miferabelen ende droevigen

Jiaat der Hongarifche Predikanten te konnen afnemen , ende dat de ze-

ve daar nevens zal werden aangefchreeven , alle bedenkelyke en mep

krachtige devoiren en goede ojficien by den Heere Prinjfe de Montejar-

chio , commanderende de Spaanfche galeyen , ende alomme daar ZMtK

van vrucht zal weezen , onophoudentlyk aan te wenden , ten einde f
voorfchreeve Hongarifche Predikanten van de galeyen verlof ,

ende in

volkoomen vryheit geftelt moogen werden , zonder daar van eenighz>mt

In gebreeke te blyven , geconfiaereert haar Hoog. Moog. de voorjehreeve

zaake ter herten gaat , ende ten hooghften ernft is , ook haar

Moog berichtende , wat by hem deezen aangaande zal weezen g?ef
fetlueert : ende zuidengejehreeven briefaan den voornoemden L Jamt'

raai , met de bylagen van aien .gezonden werden aan den Konlui van ^>a'

len tot Napels , metlaft enordre , om den zeiven ten fpoedighflen op *

bequaamfle ende zeekerfte maniere den voornoemden L. Admiraal »

Ruiter toe te zenden.

E. VAN BOOTSMA. Vl'

Ks4ccordeert met het voorfchreeve regifter.

H. FAG^'
Hoog. Moog. Heeren.

iallr Myne Hc
.

eren - lk kan niet onderlaaten V Hoog. Moog. op 'tfefieuft'

dent Himcl ende kraghtighfte te verzoeken, ende te bidden om ChriftiwtUe ,
b#ar

fandeH^e-
bermhertige reflexien te nemen op den miferablen toeftandt van de &rrn

rensua<cn bedroefde en vervolghde Predikanten in Hongarien , die haaren to'

Generaal, vlucht tot V Hoog. Moog. met haar verzoek ende fmeekfibriftenheW

genoomen, ende myne voorfpraak by de zelve hebben ver-zocht ,
te» etn1

zy van haare bandenen Jlavernye, die zy in de gevangenijfe ,
en °? .

Napelfche ende andere galeyen lyden enuitftaanmoeten ,
moogen ^

verloft. Het zalV Hoog. Moog. noch wel indachtigh zyn ,
hoe da'

zelve den Heere Heemskerk en my , een geruimen tydt geleden
» ƒ J

ende bevolen hebben gehadt
, -voor de Hongarifche Predikanten

Keizerlyke Majefteit te intercederen
, ende ook tot dien einde br

' ^

aan zyn Majefteit toegezonden hebben gehadt ; maar alzoo die ge
^

fileert waaren, dat V Hoog. Moog. met voor de rebellen ,

den onjchuldigen en onnofelen pretendeerden te intercederen ,
&°

zeer veerdigh geweeft ons te gemoet te voeren , dat zy afle re
jaar

waar'en , volgens haare eigen confejfte , ende de btwyzen ,
die haa ^
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van hadden overwonnen: zulks dat wy ons daar door vonden verftee- i6y6>
ken van alle hoop , van 'tgeringhfte in haar faveur by zyn Keizerlyke
Majefteit , die van die opinie vooringenoomen was , te zullen obtineren

:

het en zy dan dat men haar onfchult aanwees, ende klaar en naakt onU
ledighde , dat deproceduren inHongarien tegens de Evangeli/chewelhaaf
pretext hadden in 'tpoint van rebellie , maar in der daat alleen aange-
zien waaren om de Evangelifche Religie in Hongarien te vervolgen en
uit te delgen. 'Dat in V byzonderde Evangelifche 'Predikanten aan dege-
pretendeerde rebelliegeenzintsfchuldigh , maar t'eenemaalonnozelwaa-
ren, T>at men zyn Keizerlyke Majefteit by fub- ende opreptie misleyde

ende quaalyk informeerde , als of zy de rebellie bekent , ende daar van
overwonnen waaren. Maar myn onbequaamheit hier ontrent aanmer-
kende , zoo in myn zeiven , als door gebrek van volkomene informatie ,

ende gelegentheit om die te bekoomen , zoo hebbe ik zoo ras met myne
voorgenoomen deductie niet vaardig konnenzyn als ikwel geernegezien
ende gewenjcht hadde , ook fomtydts gedefpereert die ten einde te zuU
len konnen brengen. Maar door Godts genaade moedtfcheppende , zoo ben

ik zoo verre gekoomen , dat ik U Hoog. Moog. eerftdaaghs myn dedufiie

verhoope te zullen konnen toezenden , ende mits deezen dezelve durve

verzeekeren , dat V Hoog. Moog. d?onfchult van d'Evangelijche Hon-
gaarifche 'Predikanten , ende in *t byzonder van de Gereformeerde of
Switferfche confeffie , in haare deliberatien onder tuftehen vry moogenJup-

poneren , ende haare conclufien onbefchroomt daar op moogen neemen
,

om de voorfchreeve arme , bedrukte , beroofde , vervo/ghae
, onnozele

en onfchuldige Predikanten door d'uitterfte vigeur te verloften
, en

ook te befthermen , is 't noot , naar dat alle minnelyke
, matige ende zedi-

ge intercejfie ende interpellatie niet zouden moogen helpen , by aldien de
vergaaderinge daar toe zoude konnen verftaan. Ik geeveV Hoog. Moog.
onderdaanigh te bedenken, ofmyn gedachten niet bequaamelyk met hoop
van fuccesin 'twerk zouden konnen ende dienen te worden geftelt , na-

mentlyk , dat haar Hoog. Moog. hier te Hoof, ende aan 't Hof te Ma-
drid

, neffens brieven aan de refpeflive Majefteiten ,
op 't vriendelykfte ,

en niet minferieufte en krachtighfte , zouden verzoeken en doen negotie-
ren ,

dat men alle noch gevangene en verzonde Gereformeerde Predi-
kanten op de galeyen herwaarts en derwaarts in hzare handen zoude
willen overgeeven , om in en onder haaren Staat zoo lange te moogen ver»
blyven , tot dat zyn Keyzerlyke Majefteit haare onfchult aangeweezen
zoude zyn , alzoo hier door de Predikanten , by provifie , uit de banden

en yzers , elende en ftavernye , zouden werden verloft , daar
f
t ander»

zints zeer langhzaam mede toe zal gaan, ende veele geen einde van

zullen zien als met de doodt; alzoo ook of dit fondament , endeezever-

trooftinge, met d'aanwyzinge van haar onfchult voortgegaan zoude kon-

nen worden, ende door dien den Staat daar door geen bezwaarnifte an-

ders gegeeven ofveroorzaakt zal werden, als die de barmhertige ende

vroome harten vrywilligh met vreughde en zeer geerne zullen draagen ,

volgens de ordre en opzicht daar ontrent te beraamen : behalven dat

1) Hoog. Moog. hier door een aangenaame offerhandé aan Godt en onzen

Heilandt en ZalighmaakcrJefuChrifto, {die haar zoo genaadighlykuit

dejonghfte dreigende gevaaren hebben verloft) tot troo/t , blydtfchapen

"verquikking van d'ingewanden aller geloovigen ,
ende verfterkinge van

de dwalende fchaapen Chrifti in Vngaren, zonder tydelyken Harder en

Opziender, ook zonder twyffel tot vermeerdering van Godts genaadi-

gen
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i6y6. gen zegen over der zeivergantfchen Staat , ende aüen en een teder in-

gezeten in 't bezonder , zullen koomen te bewyzen. Godt beweege V
Hoog. Moog. barmhertige herten tot mededoogentheit over de voorJchree~

ve benaauwde , bedroefde, bekommerde en vervolghde herten , van wel-

kers benaautheit ende droefheit ik een waarachtigh getuige ben voor

Godt mynen vader ende Zaligmaaker Jefii Chriflo , voor dewelke ik ook

getuigenijfe geeve haarer onfchult , naar een ryp ende alle moogelyk on-

derzoek in oprechtigheit mynes geloofs ende gewijfe , waar van ik V
Hoog. Moog. met den eerften breeder zal verzeekeren , door een fertt-

nente communicatie van myne ondervindinge en arbeit. Hier mede Hoog.

Moog.Heeren, &c. Weenen , den zz September 1675-

Geteekent

,

HAMEL B R U I N I N C X.

Weledele , Geftrenge Heer

,

den Refï- ,,Den 14 deezes heb ik den Heer Hofcancelier overgelevert mynC

dentHamei „deduftie, aangaande de Predikanten in Hongarien, met verzoek, om

aandln" » die te leezen , ende zyn Keizerlyke Majcfteit te behandigen. Zyn
Griffier ,,cellentie heeft my het leezen verfprooken, doch het overleveren

niet.

,Fa^cI
' „ Ikpreiumere dat hy het eerft heeft willen leezen , eer hy het overleve-

ren op zich heeft willen neemen , daar ik hem geen ongelyk in fca

„geeven. Ik hebbe hem ook bekent gemaakt, dat ik een brief van

, , haar Hoog. Moog. hebbe aan zyn Keizerlyke Majefteit , over het in
-

„ jecT: van de Predikanten in Hongarien , doch dat die wat out van da"

„turn is, door dien ik het overleveren hebbe gedilfereerr gehadt, r
_

dat ik my over de onfchult of fchult der Pedikanten hadde geinl°r
'

meert, volgens de ordre van haar Hoog. Moog. dewyl haar nlten
fe

,,niet en was, noch als noch is, voor den fchuldigen aan de rebellie

, , intercederen , maar voor de ontfchuldige. Dit informeren heb ik hoog

,,noodigh geacht, om dinterceffie van haar Hoog. Moog. niet alle

„kracht te doen hebben, maar ook den quaadtwilligen alle mid"
,.

„te benemen van haar Hoog. Moog. interceflïe, zoo wel als die va^
a

„ andere Koningen , Chur-en Vorften tpilluderen, door het voorgeeven

„ van dat de Hongaren rebellen waaren , om een ieder daar mcede at

„ te fpyzen
,
gelyk zy den Heer Ambaffadeur Oxenftiern , en alle an-

„ dere Deenfche , Brandenburghfche , Lunenburghfche , Sec. Min\^ tS

„fafto daar mede afgefpyft hebben. Der(ialven
,
dewyle de Min j^erS '

„ die ik d'ordre van haar Hoog. Moog. ende daar benevens der %c

„ modeftie bekent maakte , in plaats van haar daar door te bevveege »

„om de befchuldigingh der Predikanten naaukeurigh te onderzoeke »

„en debewyzen , regens haar overgelevert, met een onpartydigh
00

„deel te examineren, de maniere van procederen, tegens naar ?
c
^hc

„ den , en de allegatien der Predikanten voor haar onfchult wel in ^
,,te neemen en te overweegen, zich datelyk ende prompt , g

clX
je

„met de uiterfte aflêurantie, bedienden van de zelve antwoordt, .»
an-

„Predikanten rebellen waaren, niet tegenftaande noch d'een noen

„der het proces tegens de Hongaren noch geleezen , noch g
eZieI*

^c\j.
„ de ,

gelyk zy zelfs daar naar genoegh doen blyken ende DeIcen
Goc|t ,

„ ben, zoo hebbe ik my , om myn confeientie ende plicht voor _»

„LI Hoog. Moog. myn medegeloovigen , ende alle goede Cn"*
j^Tn,

„noegh te doen, verobligeert gevonden de handt aan 't werk te ^q
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eiide de fchult of onfchult der Predikanten te examineren , niet tegen-" 167^
ftaande my dit in den beginne uit verfcheide redenen ende reflexien "

zeer zwaar voorquam , en onder de handt onmoogelyk fcheen; doch"
Godt zy gelooft, dat hy my de genaade gedaan heeft, dat ik het werk "

( 'tgeen ik hoope dathy door een gelukkige uitkomfte, ende verlofïin-

"

ge van de armen en bedrukten
,

vervolghden en benaauwden , verder

"

zal zegenen) zoodaanigh uitgewerkt hebbe, dat ik vertrouwe, dat de"
onfchult der onnozelen zonneklaar aan den dagh gebraght , en de waar-

"

heit, die in ongerechtigheit ondergehouden wierde , naakt ontdekt is"

geworden : waaromme ik den titul aan 't werk te recht gegeeven meine "

te hebben , Verïtas & innocentia nuda & confpcua. De waarheiten"

onnozelheit naakt en klaar ontdekt.

De pointen , daar by gedediceert, zyn in 't gros deeze vier. Voor eerft ,
* * k

Amicam ^D.^D. Orda. F&derati Belgii intercejfionempro innocentibus li

*Pradicantibus in Hungaria , nihil Regii derogarejuris : Dat de vrien-

"

delyke interceflïe van de Heeren Staaten der vereenighde Nederlanden"

voor d'onfchuldige Predikanten in Hongarie het Koningklyk recht niet

«

benaadeelt. Omme voort te bouwen, ende om verre te werpen het be-"

drieghlyk pretext van zommigen, als dat deeze interceflie een onlyde-

"

lyke indraght was van vremde in de domefticque affairen van zyn Ma- '*

jefteit , omme haar Hoog. Moog. en aller andere intercefïien daar door ts

verhaat te maaken. ?
Ten tweeden , *Perfecutionem Religionis omnem , pracipuè in Hunga- "

ria , terris hareditariis , totique Orbi Chriftiano ac focialibm armü ,

«

omnino damnofam ,
periculofam , homini Chriftiano femper indignam"

atque faluti aterna noxiam effe: Dat alle vervolging terzaakevande"
Religie , inzonderheit in Hongarie , voor d'Erflanden , en de geheele "

Chrifte werelt , en t'zaamen verbonde wapenen , zeer fchandelyk
, ge-"

vaarlyk, en een Chriftenmenfchealtydtsonbetaamelyk, envoord'eeu-

"

wige zaaligheit nadeeiig is. Omme tegen te gaan 'tgeen de Room-"
fche Geeftelykheit meeft en in 't gemein in den boezem voert , ende "

daar zy alle Koningen en Potentaten, die van haar ingenoomen zyn,"
en, onder den fchyn van zielbezorgers, dependeren, door verleiden,"
ende ellendigh in 't gevaar ftorten van een eeuwige ftrafïè ende ver-"
doemeniffe, naamentlyk, dat de Evangelifche ketters zyn, dat men"
Godt door het uitroeijen der ketters te vuur en te zwaart een aange-

"

naame ofTerhande doet, ende daar door by Godt een ftoelinden He-"
mei verdient : ende alzoo te verhinderen dat zyn Keizerlyke Majefteit ,

"

bezorght ende bekommert zynde voor zyn zaligheit, zoo het uitter-"

lyk te oordeelenis, zich door een valfchen fchyn niet laate bedriegen"

en misleiden, ende zich alzoo niet moetwilligh en ftorte in een ta-"

ftelyk gevaar van een eeuwige verdoemenis , die aan alle vervolgin-

"

genvaftis, voornaamentlyk der geenigen
, die niet anders trachten

"

als om rechte Chriftenen te moogen zyn en blyven , naar de gezon-

"

de leere des Evangeliums, ons naargelaaten in de heilige Schriften der"

Evangeliften ende Apoftelen. Want zoo lange dit in 'tgemoedt des"

Keizers ingeprent blyft , dat hy den Hemel , door 't vervolgen der Evan-

"

elifche te vuur en te zwaart , kan verdienen , zoo hebbe ik geoor-

"

eelt, dat het te vergeefs was eenigh effecT: van haar Hoog. Moog."
interceflie te hoopen , ende mitsdien van mynen plicht geacht , deeze'*

prejudicie uit des Keizers gemoedt wegh te neemen, door de demon-

"

ftratie van 't voorfchreeve tweede point, op hoope , dat noch eeuige "

XVII. Boek. Cccccc vroo-"
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1676 „vroome zielen onder de Roomfche Gceftclykhcit gevonden zullen wor-

„ den , die deeze demonftratie of in 't geheel , of ten deele ,
als dat liet

"niet vervolgen in allen gevalle het zeekerft is voor des Keizers za-

!,ligheit, zullen byftemmen ende feconderen ,
voornaamentlyk dat Godt

"de zelve zal koomen te zegenen door zyne oneindige wysheit ende

,,
moogenthcit , waar door hy alles regeert ende beftiert ,

ten belten van

„ zyne geloovigen , ende het poogen en trachten van den onvermooge-

„nen en zwakken meteen goede uitkomfte zegent ende kroont, opdat

„ hem d'cere zy , de welke hem toekomt ende blyven zal in eeuwi[£cit.

ui. „ Ten derden , Tofonienjis judicii procetfum , non rebelltom ,
Jed Ke-

„ligionü Evangeliea , non rebeMum, fe'd Tredicantium meramferje-

„cuttonem effe , atque fub & obrepionibus optimum falli Trinctfem-

„Dat het vonnis van Presburg een loutere vervolging is, niet over op"

„roer, maar om d'Evangelifche Religie , niet tegens oproerigen ,
maar te-

kens Predikanten, en dat de goede Vorft met bedekte ftreeken wordt

„misleidt. Omme daar door wegh te neemen de prejuditie waa5
m

?

„den Keizer zoodanigh is ingenoomen geworden, dat die gelooflyk^e-

„zwaarlyk weghgenoomen zoude konnen worden , het en zy dan d

„ men ondernam zyn Majefteit naakt en klaar aan te vvyzen ,
Non re"

„ bellionemfedReligionem Tofonienfi in Hungaria fetijudicio :
Dat me^

„het vonnis van Presburg in Hongarie niet het oproer maar de ^ell

^j
„wierdt vcrvolght: ende dat op de zelve hoop , als op het twee

„ aangeroert is.
"

„ Ten vierden , Non conviclos verum innocentos ejfe Tradicantesb^a
^

„ge/icos in Hungaria, quotquot Anno 1674. adpurgandam tuendarnqu

, , innocenttam , citationifarendo , adTofonienfe comparuerejudicium

,

„proindè iniquijjime ad ReverfaliumJubfcriptionem urgeri Tradicant
ei

_

„ Dat d'Evangelifche Predikanten in Hongarie, die in 't jaar 1674»
0

„ zich zelve te zuiveren , en hun onfchuldt te toonen , de daghvaa

„ ding gehoorzaamende , voor 't Gerecht van Presburgh zyn verfcheene^'

„ van geen misdaadt overwonnen , maar onfchuldig zyn ; en dat d^*0

„de Predikanten met groot onrecht tot het ondertekenen der ReflV

„ falen worden gedrongen. Omme de voornaamfte prejudicie

„neemen, waar mede het gemoedt van zyn Keizerlyke Majefteit inS
e'

„noomen ende belegert wordt, als dat de Hongarifche Predikante
£

„fchuldigh zyn aan de groote misdaadt van wederfpannigheit en

„verraadt tegens deKoninklyke achtbaarheit , ende'tgeene den ^ua

„willigen of ongenegenen diende om alle interceflie te illuderen,

„ wyle een ieder de modeftie gebruikt van te vetklaaren , dat zy
jj^

„ en intercedeerden voor den ichuldigen aan hoogh verraadt of re

^
„lie, maar voor den onfchuldigen aan die misdaadt: als meede °m

„replicque , die gegeeven wierdt op d'antwoordt , van dat het niet

„noegh was iemant van rebellie te befchuldigen , maar dat men den

.

„ fchuldighden van de misdaadt wettelyk moefte overtuigen , uit den

„te ruimen, daar innebeftaande, dat alle de Predikanten van de n^s

„ overwonnen waaren. %tQ,

„Ik hebbe in de gemelde deductie bezonderlyk de chrifteI^ ^ 0ok
„digheitende modeftie, tegens zyn Majefteit voornaamentlyk ,

en ^
„tegens de hooge Minifters , zoodaanighin acht genoomen ,

dat

„en meine dat iemant zich daar ontrent over eenigh exces me
. yo0t~

„zal konnen beklaagen. Want alhoewel ik eenige dryyers en^

„naamfte autheurs van deeze vervolginge in Hongarien me ^
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Verfchoont , zoo heeft de waarheit dat van my gevorderdt , op dat" 1676.

die bekent moghten werden, endede fchult nietgegeeven wierde aan"

de zachtmoedige, hoewel ik voor my niet en twyffèle of de politi-"

que fchuilen onder deeze vervolginge met de Geeftelyke dryvers on-

"

der een dekmantel, ende helpen malkander de handen wallenen : die,"

om een abfolute heerfchappye, onder vernietinge van de Hongarifche"

voorrechten, als hinderpaalen aan het voorhebben , in Hongarien in"

te voeren : deeze , om haar geeftelyke maght door het gantfche Ko-"

ninkryk over alle zielen en perfoonen te verbreiden , tot gelyke ver-

"

zadigingh van haar gierigheit en geeftelyke heerfchzucht. Zulks dat alle "

'tgeenc in Hongarien omgaat tegenwoordigh , ende 'tgeene een tydt"

herwaarts gefchiet is , niet anders is als een procedure , die ex re- "

troaclis hervat wordt , zoo dat miffchien iemant niet verre van de"

waarheit zoude dwaalen, die in 't generaal zoude willen ftellen, ƒƒ<?»-"

garos rebelles non fuige, fedfaclos ejfe , vel expugnata quorundam"

tandem patientia , velfalja rebellionïs 'mfutattone : DatdeHonga-"

ren geen rebellen zyn geweeft , maar dat ze 'tzyn gemaakt: of dat"

zommigen van hun, door de valfche opdichting van rebelly , tenleften"

hun eeduldt verlooren. Nademaal dit myn voorfchreeve zeggen zyn "

patrocinium vindt, niet alleen by veele vroome Roomsgezinde , zoo"

inHowarie, als in d'andere Erflanden, gelykikdaarvan eenmedege-"

tuige ben , nefFens anderen , die dat dikwils ende rondt uit van haar"

hebben hooren bekennen , maar voornaamentlyk by Taulus Trafe-"

cius Epifcopm Tramifienjis in Tolonia, in zyn Chronicageftorum in"

Europa ad Annum\6o^ : Paulus Prafcecius , Biflchop van Przemyfl " zietodi

of Premiflavo , in Poolen, in zyn Kronyk van de gcfchiedeniflèn m
Europa tot het jaar 1 604. voorgevallen : alwaar hy deeze leeswaardige " /. 1U7.

woorden heeft over d'oorzaake, waaromme de Hongaren te dier tydt" IItf8 -

van den Keifer afvielen. Daarna begon ook de trouw van 't Honga-"
,

2^v* /*

rifch Ryk, ten aanzien van den Keifer, te waggelen , en dat des tQ'' maaXordt

lichter, om dat al die volken nu al een langen tydt , door de bittere
"^"JJ.

verongelykingen, met dc welke zy onder zyn regeering geduurighlyk"}^»!»^

werden geplaaght, waaren ontroert. Want de Keifer vergaf al de befte " wjfr.

landtvooghdyen en waardigheden, zoo wel krygs- als rechterampten >

"

niet aan ingeboore Hongaren
,
gelyk hy , uit kracht van zyn eedt, gehou-

"

den was, maar aan üitheemfche Duitfchen. D'edelfte maaghden, die"

veel huwlyksgoedt hadden , konden niet dan met des Keifers bewilli-"

ging trouwen : en , in hun ten huwlyk te befteeden , helde des Kei-

"

zers eunft altydts aan de zyde der Duitfchen. Indien iemant veel erf-"

goedt bezat, met hem een kleen lak van ontrouw opteleggen, wier-"

den zyne goederen verbeurt gemaakt, en de zelve goederen werden"

niet aan andre getrouwer Hongaren , maar aan Duitfchen overgele-"

vert. Op dat de Duitfchen in 'tkort, onder den tytel van huwlyks-

"

epedt , en den naam van verbeurtmaaking , de vruchtbaarfte akkers
,

««

naa 't verdryven van d'oude Hongarifche landtbouwers ,
zouden bezit."

ten , en op dat de Hongaren , van de Magiftratuure en alle maght van "

regeering ontbloot, als ineen vreemt landt, die vreemde Heeren zou-

"

den moeten gehoorzaamen. Ook wierden de fchattingen niet metbe-<<

williging der Gefpanfchappen, maar gelyk het den Keiferfchen Heer-"

fchereii luftte, opgelcght. En de Duitfche foldaat woedde tegens dat

«

volk, door een ingebooren haat, veel meer dan de Turk. Maarver-

«

fchillende in 'tftuk van de Religie ,
hebbenze by dusdaanig een ge-"

Cccccc z mee-"
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1676. „meenc zaak hun eige gevoeght: meenende datcenbequaamegelegent-

„ heit zou zyn , om hunne zaaken te vernieuwen , en hunne vryheden

„ te beveiligen : en inzonderheitwaarenze ontftelt, doorliet befluit van

„ de Landtsvergaadering , in 't verleeden jaar te Presburg gehouden
,
by

,,'twelk het gebruik van alle ketterfche fe&en in dit Ryk werdt verb°o-

„den, enden aanhangeren van zoodaanige fecten met de ftrafre der bal-

„ lingfchap zwaarlyk gedreight. Hier tegen hebben ze de hooge aan-

zuiging van ongelyk, die in de Galfatifche byeenkomfte was geftelt,

„tot meermaalen vernieuwt , naa dat de Graaf van Belgiojofa, Stee-

„houder van Georg Bafta , Keiferlyke Overfte van Caflovia of

„fchaw, hun alle tempelen hadt benoomen, en aan een ieder allerley

„oefTèning, ook in 'tbyzonder, van zyne fedte verbooden. En als de

„ Hongaren over zulke zaaken hun beklagh in 't Hof van den Keizer

„ braghten , en dikwils herftelling verzochten , zoo wierden ze yande

„ Minifters van dat Hof, die alle Duitfchen waaren , ofaan de Duitfchen

„naauw verbonden , afgeweezen, en men liet hun nooit toe by den

„Keifer te koomen , zoo dat ze niet dan een droevige weigering thuis

„ braghten. Het verzoek en flot van de voorfchreeve deductie is tot

„onflaginge van de gevange Predikanten, herftellinge in de bedieninge

„ van haar beroep ,
op de reden van haar onfchult , of, zoo die voor

„fuffifant voor als noch niet aangenoomen konde werden , tot revihe

„ ende nader examen van het proces tegens de voorfchreeve Predikan*

„ten gehouden, met de aften, aclitaten en bewyzen daar toe gedien

„hebbende, door onpartydige Rechters, gefchikte, godtzalige en vr°o-

„ me luiden , uit alle de drie Confeiïïen , in een gelyk getal te delige*

„ren, ende by provifie tot herftellinge als voor, onder cautie.

,, Ik zal niet onderlaaten de deductie, zoo die by my aan den Hee

„Hofcancelier overgegeeven is, haar Hoog. Moog. te laaten toekoo-

„ men , hebbende noch al bedenken , waaromme ik dat met den P°*

„ niet hebbe kunnen goedtvinden , hoewel ik zeer wenfche ,
dat naa

^

„Hoog. Moog. die tegenwoordigh hadden, dewyl ik uit de notulen g
e

„ zien hebbe , dat de zelve ontrent die materie in dcliberatien begrCP
e

„zyn, op het loflyk aandringen van de Provintie van Uitrecht,

„ Waar mede ,
Weled. Geftr. Heer , &c. Weenen

, den 27 Oftob. i&7S-

Geteekent , .

HAMEL BRUININCX-
Hoogh Edele, Geftr. Heer.

Myn Heer , &c. Ik neeme de vrymoedigheit van de armegevan$
ene

^

«fentMaïa- Hongarifche Predikanten
, die tot Napels op de galeyen in de u

^
er

l

Pcrt- fte miferie en ftavernye keven , Vw Hoogh Ed. mitsdeezen indacht^

te maaken. Verfcheide droevige en lamentable brieven van dee*e 0 "

nozele menfehen heb ik, niet zonder traanen
, gezien. Op den 5 Sef

te?
*

•

refteerden noch tot Napels z 7 van 41 , die men met de Keiferty
ke

en
litie uit Hongaryen gevoert heeft. Zes , van honger , dorft , fi

a
^f/men

door deyzere banden gematteert , en jammerlyk verwondt, heef1
.

niet langer konnen najleepen
, maar moeten achterlaaten. Tweej*n ^

ftokoude luiden , van honger en kommer gefatigueert , hebben ^enjiucJjt
res leevens dicht by Napels geeindight. 'Drie hebben haar met de v u

gefalveert, en de refterende heeft men (gefihooren en gekleedt na
»e

niere van Mooren en Turken) op de galeyen gezet , daar ze in de »*

^e

Briefvan

denRcfi
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fte mïferie daagelyks de doodt voor oogen zien, ende door de zelve haare \6jë.
verlojjinge hoopen , gelyk ook op den x July leftleden drie op de galyen

dit droevigh leeven met het gelukzalige hebben verwijfelt. Ik werde
om Godts barmhertigheit wille verzocht , haar Hoog. Moog. dit alles

te remonftreeren , ende de zelve totprompte en fpoedige hulpe te bewegen ,

en verzoeke derhalven V Hoogh Ed. met behoorlykrefpecl , deeze zaa-
ke , naa zyn bekendenyver , tot Godts eere te behertigen. JVaar mede ,

Hoogh Edele ,GeJlr. Heer , &c. Bafel, deniyOclober 1675.

Geteekent

,

A. MALAPERT.
Hoogh Edele , Geftr. Manhaften Heer.

Myn Heer. Onder alle de uitjleekende qualiteiten , waar medeVwe
Hoogh Ed. begaaft is , kan men met recht den eerflen rangh geeven de» t MaTa-

denyver tot Godes eere, en tot foulagement van zyn kerke, dieindeeze pcrtaandcn

werelt altydt ü militerende , en niet als in den Hemel met haaren dcR^cr.

Zalighmaaker zal triumpheren in alle eeuwigheit. Deeze confideratie

doet my de vrymoedigheit neemen , Vwe Hoogh Ed. met behoorlyke eer-

biedigheit, te recommanderen een zaake , waar door Vwe Hoogh Ed.

niet alleen zyn zeiven , naa de vreeze Godts , die in hem woont , zal

konnen voldoen , nemaar ook arme onnozele Chrijlen menfchen verlojfen ,

ende veele Evangelifche en Gereformeerde Gemeenten , Steden en 'Pro-

vinciën verheugen- Om met weinigh woorden de geheele zaake te re-

monjlreren , zoo is 't zulks , dat men zedert eenigen tydt herwaarts
in 't Koninkryk van Hongaryen die van onze Gereformeerde , als ook

Luiterfche Religie , zoodaanigh heeft geperfecuteert , dat het fchynt
een befuit te zyn , de zelve feenemaal uit te roeijen, en inzonderheit

,

onderpretext van rebellie , die eenige quaade menfchen hebben ver-

wekt , alle de Gereformeerde en Luiterfche Predikanten te extermine-

ren. Op den 1 8 Maart deezesjaars heeft men 41 Predikanten , die

volftandigh hebben geweigert de Roomfche Religie aan te neemen , of
haare Predikampten neer te leggen

, ofte van zelfs haar Vaderlandt te

verlaaten , uit de gevankkenijfe , gebonden , aan de militie
( die in de

Keiferlyke Erflanden , ten dienjie van Spanjen geworven , gereetflondt
om naar Napels te vertrekken, en van daar tegens de Mejfinezen zou-
de werden geemployeert ) overgelevert , en de zelve op de lange reis zeer
mishandelt. Zes , van honger

, dorfl , flaagen , en van deyzere banden

zeer vermoeit , en erbarmlyk verwondt , heeft men niet langer konnen

naafleepen, maar moeten achterlaaten. Twee, door mishandelingeen ge-

brek van fpyze en drank gefatigueert , hebben den loop haares levens

dichte by Napels geeindight. ^Drie andere hebben haar, tot verwon-

deringe , alzoo ze quaalykvan vermoeitheit en ellende voort konden , met de

vlucht gefalveert. De reft'erende heeft men , op zyn Turkfch en Moorfch ,

de hairen en baarden gefchooren , in vreemde kleederen gefteeken ,
en

op de galeyen gebraght , daar ze een leeven leiden dat erger is als de

doodt. Op den z July zyn drie daar van in zee zaügh in den Heere

geftorven, zoo dat op den 5
September van 41 niet meer als noch ij

over waaren. Het geruchte van alle de miferien ,
die deeze <Dienaa-

ren Godts uitflaan
,

geevende getuigenis der waarheit des woordts

Godts tot in der doodt , ontfteekt in aüe vroome Gereformeerde Chrifte-

nen een hertelyk medelyden. De Evangelifche Switferfche Gantons

betuigen groote liefde voor deeze Geloofsgenooten. In Duïtslandt wer-

Cccccc 3 den
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i6y6. den hier en daar voor de zelve eenige collecten gedaan. Ik heb {daar

toe by de Evangelifche Qantons verzocht) haar Hoog. Moog. daar van

verwittight , en met onderdaanighfl rejpefl verzocht , alles te willen

helpen contribueren wat tot verlojjinge van deeze onnozele menfchen

dienen kan , vertrouwende dat haar Hoog. Moog. in deeze zaake ,
vol-

gens haare groote liefde voor alle die geene , die om de belydeniffe haa-

res zaligmaakenden geloofs vervolginge lyden, meer zullen doen als

men van de zelve verwacht. Maar aangezien de diftantie tujfchen

de vereenighde Nederlanden en Napels , en geconfidereert dat de

voorfchreeve refteerende Predikanten mijfchien haafl van ellende en

miferie moghten vergaan , zoo en heb ik geen tydt willen laaten ver-

looren gaan , Vw Hoogh Ed. daar van kennijje te geeven ,
en wet

eenen de zelve ootmoedelyk te recommanderen , te meer , alzoo door des

zelfs faveur en intercejjie haare verloffmge zonder groote moeite kan

werden geobtineert van den Vicerqy van Napels , die Vw Hoogh Ed.

deeze geringe vriendtfchap niet en zal weigeren. Ik laate aan O1®

Hoogh Ed. wys oordeel de maniere op de welke haare ontflaagwge

zoude konnen werden bevordert , fuflinerende , onder correctie ,
dat wen

zonder groot gerucht te maaken van het ongelyk dat ze lyden alder-

beft daar in zoude reüjferen , en verzoekende zeer gedienjielyk ,
in cos

van Jucces, de voorfchreeve Predikanten op zyn onderhebbende Jchee-

pen te willen verdeelen
, ofte addrejfe te geeven om herwaarts overJj

koomen , en tot Zurich haare vordere hulpe te haaien. Vw Hoo&h ba-

zal hier door meer en meer den zeegen des Alderhoeghften op zynpj'

Joon en entreprifes doen nederdaalen , en deeze verlofle Dienaaren de

Heeren onzes Godts zullen , nevens veele duizenden , haare ^e
f^i

voor Uw Hoogh Ed. uitflorten , en zeekerlyk verhoort werden- 1*
.

'

de dien grooten Godt onophoudelyk, Vw Hoogh Ed. en alle zyn atfte
Jf'

met alle gewenfchte füccejfen te kroonen , en blyve , Hoogh Ed.

Manhaften Heer ,

Uw Hoogh Ed.

Ootmoedigen en gehoorzaamen Dienaar

,

Ba&el, demi
Oclob>^- A. MALAPE^'
De L. Admiraal de Ruiter deeze brieven en fchriften geleezen

heb-

bende, befloot zyn uiterfte beft voor die Hongarifche gevangene Pre-

dikanten te zullen doen , gelyk hy alreedts hadt begonnen , enWóe

terftondt ordre, ten einde, dat door den Marquis de Villa Franca,
aan

den Marquis de los Velez, Onderkoning van Napels, over hunne
zaafc

moght worden gefchreeven, en om hunne verloffing aangehouden.
Ter

zeiver tydt hadt de Heer de Ruiter , die naa de Haans komft niet lan-

ger met 's Landts vloot ftil wou blyven leggen , (en door den Onder-

koning tyding hadt ontfangen
, dat men ontrent Livorno eenige

Fran-

fche zeilen meende gezien te hebben) aan zyn Excellentie door zyn

De Ruiter Secretaris laaten weeten, dathy, met zyngoedt believen, nu v°° i'

iVem7n°om mens was
>
met de vIoot denghte van de Faro te pafferen ,

en aan a

•tnaauw Zuidtzyde van 'teilandt op de Franfche fcheepen te kruiflèn >
e"

tcpaw aan te taftcn - Hier °P antwoordde d'Onderkoning ten zeiven daag

i Jan. met een brief, dat zyn toeleg tot grooten dienfl van zyn Majefleit z

Jlrekken, en dat hy aan zyn beleidt en ervaarentheit het uitwerken

^

'tgeen hy raadtzaamft zou achten, ten dienfl van zyn Koning >

te
maai
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maal bevoolen liet. Hier op werdt terftondt fein gedaan , om onder 1676.

zeil te gaan , en 's Landts vloot lichtte d'ankers , zonder naar den Prins HvpAi

van Montefarchio en de Spaanfche fcheepen te wachten: want die had- Landts

den noch gebrek van verfcheide noodtwendigheden ; en de Prins fchreef
jjj^J."

aan den Heer de Ruiter , dat de fcheepen , die de krygsbehocften in had- t
'

z

c

cjï.

0

den, te Melafïb door den Onderkoning werden opgehouden. Doch
ten zeiven daage zagh men etlyke fcheepen , door ordre van den Onder-

rc?dthc"it

koning, uit Melafïb naar Palermo t'zeil gaan, om de Spaanfche vloot derspaan-

van maften ,
(lengen , kabels en ankers , en teer , te voorzien. De^ "

Heer de Ruiter ftelde zyn koers by de wal langhs naar 't naauw van

Faro , dan men kon door ftilte en tegenwindt niet veel vorderen. Hy
ontfing noch ten zeiven daage een brief van den Onderkoning , met

ordre , om alle fcheepen en vaartuigen , naar Meflina willende , aan te haa-
J£f™J™

len , en naar Melaflo op te zenden , hebbende tot bylaage een plakkaat pen, naar

Van den Koning van Grootbritanje ,
by 't welk zyn Majefteit alle zyne Meffina

onderdaanen verboodt , eenige foort van byftandt of hulp aan die van ™Jchaa-

Meflina , of eenige andre onderzaaten ,
wederfpannigen van zyn Katho- le

J' rbod

lyke Majefteit , te zenden, op peene van gcftraft te worden naar de wet- desKonings

ten , en als verbreekers van de vreede tuffchen de twee Kroonen. Dit van Groot-

plakkaat was'den zeventienden van Junius uitgegeeven , en door den
ruan,e *

Spaanfchen Gezant, Don Pedro Ronquillo, naar Madrid, en van daar

door den Koning naar Melaflo gezonden. Den tweeden van Januarius

zagh men van 's Landts vloot , dat Spaanfchen en Franfchen te landt rchtnlT

met musketten fterk op malkandercn fchooten. Toen werdt Ibifo, eenovcrcniBi-

fterkte, ruim acht lraliaanfche of twee Duitfche mylen van Meflina ge-
fo'

legen , door de Spaanfchen aangetaft , en naa eenige tegenweer verovert

,

twee Kornellen, met tzeventigh van de bezettelingen bleeven gevangen

,

tzeftig werden doodtgeflaagen , daar d'Onderkoning den Heer de Rui-

ter van verwittighde. Den volgenden dagh werdt hem, voor het punt 3 7<**«

van Rafocalmo zeilende, door den Onderkoning een briefvan zyn Maje-

fteit van Spanje toegezonden , die den zeften der verleede maandt was

geteekent , in den welken de Koning hem nochmaals verwittigde , dat
n
^"

s^y
,

de tydt van zyn verblyf met 's Landts vloot in Sicilië door de Hee- ven aan de

ren Staatcn noch zes maanden was verlenght, en den brief met deeze RuKcr *

woorden floot : Ik verhoope dat gy vaardighlyk en ftip zult uitvoeren

al 'tgeen in den briefvan den achtentwintighften Novemberü beraamt ,

gelyk men u in den zeiven voor af heeft bevoolen , my beloovende van

uw beleidt , dat dees dienfi my beweeghredenen zal geeven om u met

gunflen en eeren foverftorten , naar gelang van 'tgeen gy gedaan zult

hebben, en verhoope dat gy zult doen in een zaake van zoo grootenge-

wiekte. Doch de Heer de Ruiter verftondt, dat hy op dat aanfehry-

ven van 't verlengen van zyn verblyf in Sicilië niet geruft kon zyn, voor

dat hem zulks met brieven van de Heeren Staaten Generaal ,
ofvan zyn

Hoogheit den Prinfle van Oranje werdt bevoolen. Den vierden zagh 4&*

hy •s moraens vroegh , zeilende tuffchen 't eilandt Stromboh en het

Faro van Meflina, van verre twee fcheepen, doch hy vondt niet gena-

den daar op 't onzeeker jacht op te maaken, en van zyn poltat tewy-

ken, denkende dat het wel een veinsftreek van den vyandt kon zyn,

om 's Landts vloot te verleiden. Doch men werdt zedert gewaar dat

het Engelfche fcheepen waaren. Daarna kreeg hy een felouk aan

boordt , met bericht , dat zy den voorgaanden dagh by t eilandt Ali-

cur acht of negenentwintig zeilen hadden gezien :
waar op hy befloot

,
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1676 voor als noch dwars van Melaflb met de vloot af en aan te kruiHen.

Hy ontfing dien zeiven dagh een brief van den Marquis de los Veiez,

Onderkoning van Napels, met een felouk afgezonden, den zesentwm-

tigften van December des verleedcn jaars gefchreeven, meldende, dat

de Kaftelein van Gorgona (een klecn eilandt in de Toskaaniche zee;

eenendartig zeilen daar voorby hadt zien zeilen , die men meende de

Franfche vloot te zyn, die te Toulon, tot byftandt van Meüina, was

Tyding toegeruft. Ook quam noch 's avondts ten tien uuren een Kapitein der

ÏSnfchc galeyen aan des L. Admiraals boordt , verhaalende , dat de wachter* °p

vloot. }iel: eilandt Lyffiko twintig zeilen in 't gezicht hadden : en een lei

braght ter middernacht tyding , dat men zeventien fcheepen van t g
-

fia». berghte van Lyffiko hadt zien zeilen. Den vyfden van de maandt z

gen de Hollanders met den dagh noch geen vreemde zeilen ,
en de n -

gen Spaanfche galeven quaamen uit Melaflb , door laft van den Onder-

koning , by 's Landts vloot ; doch ontrent den middagh begon de win

zoo op te fteeken uit den Zuidtooften , dat de galeyen weer naar Me-

laflb moeften keeren , maar de Hollandtfche vloot hieldt af en aan.

den avondt deedendie van 't eilandt Lipari fein met vuuren, datzV ee

vloot fcheepen zaagen. Hier op befloot de Heer de Ruiter (ziende d

hy met die tegenwindt doch het naauw van de Faro niet kon palieren;

den volgenden morgen te wenden , en Weftwaarts heen te ftevenen ,

om de vyanden op te zoeken , t'ontdekken , en daar van kennis te n

men , maakende zyn voorneemen aan den Onderkoning door een oti

bekent. De Marquis de Villa Franca, Onderkoning van Sicilië,

Heer de Ruiter dien zeiven dagh door een brief weeten , dat hy de g

leyen hadt bevoolen weer zee te kiezen, om hem by te ftaan: dat flj

zeide dat de Prins van Montefarchio met vyf fcheepen van Palernio v

t zeil gegaan, daar hy zekerheit van verwachtte : voorts dat hy van de rl°

garifche Predikanten aan den Marquis de los Velez , volgens zyn bege
^

« te , hadt gefchreeven. Den volgenden dagh zeilde 's Landts vloot tuflc^
Stromboli en Lipari , tot dicht by Lipari , maar men kon van de tfeflg

geen vyanden ontdekken, en quam 's avondts , zonder vyanden te 21

by 't eilandt Salino, daar drie felöuken , aan de Ruiters boordt koOIIie ,"

Nader ty- de, verhaalden, dat ze ontrent dertig zeilen van de hooghte op 'teila^

Franfchc

de
hadden gezien, en daar onder twaalf of veertien groote fcheepen- ^

vioor. Heer de Ruiter zocht uit hun te verneemen , hoe de vyanden van [s ^a

6Un
' vloot af laagen, en werwaarts heenen zy met het hooft ftevenden,

0
^

teerder daar by te zyn. Het eerfte willen zy weleenpaarighlyk teze
?

gen , maar in 't tweede verfchilden zy d'een van den ander zeer vee •

zoo dat hy zich genoodtzaakt vondt , een van zyne Luitenanten i

den loots van de Faro , en eenige van d'ervaarenfte felouquiers »

met een felouque naar 't eilandt Salina te zenden , om , waar 't mooge y ^

»

van de bergen , die daar ongemeen hoogh zyn , kennis van zaake
^

neemen, en te zien wat koers de vyanden hielden. De neê
en ,'i^ui-

fche galeyen roeiden toen onder het landt van Lipari. De gemelde

tenant , te rug keerende , zeide dat ze achtentwintig of dertig zC
* ^uj.

^Befiuit Noordtweften hadden gezien , zes mylen van hun af. De Heer ^
noomenf' ter vondt toen goedt, den gantfehen nacht Noordt aan naar hen ^

leggen, en hen zoo op te zoeken: beveelende, dar, by aldien 1 ^
doormiftof ander ongeval van de hooftvlagge afraakte, tot n^e

Rende- orcjre . de verzamelplaats in de baay van Melaflo zou zyn ,
daar *V

oft-

vlagh of naader ordre zou vinden, en beval dat niemant van de
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vlaggezouafwyken, als door hooghdringenden noodt. D'Onderko- 167 6,
ning liet hem door een brieff weeten, dat hy zich zeer verblydde over DesOn-

zyn yoorneemen
, van de vyandtlyke fcheepen te gaan zoeken: ver-Si^

mits er toen geen gelegentheit was van over d'andre zyde van de Faro aan dc Rui-

te gaan: daar by voegende, Ik verhoofe dat de groote datferheit ,
en^ fItm

lange ervarenthett vanVw Excellentie , den Koning, mynen Heere, tegefihrle-

'

lichter aan een gelukkige uitkomft zullen helpen , die zyn Koningklyke
vfn

\
enden

dienft van nooden heeft, en dat gy uwen naam in Italië onjïerf'elyk zult
mlangen'

maaken. Hy fchreef ook , dat de galeyen hem zouden navolgen
, indien

het weder dat toeliet , en dat de Prins van Montefarchio , den vyfden
Van Januarius, met drie fcheepen van Palermo zou vertrekken. Den DcHo1-

zevenden van Januarius,' met het aanbreeken van dendagh, zaagen de J^"
1"7"

Hollanders de Franfche vyandtlyke vloot in 't Noordtweftcn , drie mylen franfche

van hun af , wendende Weftnoordtweft over. De windt was toen ?^iJht.

Zuidtzuidtweft , en de L. Admiraal de Ruiter deedt met 's Landts vloot , 7

gevolght van de Spaanfche galeyen
, zyn uiterfte beft , zettende braam-

en lyzeilen , en al wat goedt kon doen , by , om de vyanden op te zei- Po°gen

len, en ontrent den middagh quam hy hun (alzoo eenige van hun met «naderen!

d'onderzeilen opgegyd naar de traage en onbezeilfte fcheepen moeiten
wachten ) met tien fcheepen vry naa ; maar zyn achterfte en minft be-

zeilfte fcheepen konden by hem niet koomen , en veel minder by den
vyandt , die ondertuflehen zoo naa by de windt kneep als moogelyk was

,

om eenigh voordeel op de Hollanders te bekoomen. Ontrent ten drie
uuren deedt de Heer de Ruiter fein , op dat de Hooftofïicieren

, Kapi-
teinen en Kommandeurs op hun rang zouden zeilen , en op dat elk zich
by zyn befcheiden man, volgens de beraamde ordre, zou vervoegen*
't welk van allen werdt nagekoomen. Doch de ftrydt werdt wederzydts ,* 'Tgcrcchc

om dat de dagh te zeer verloopen, en davondt ophanden was, tot den 7 ï

ot

volgenden morgen uitgeftelt. Daar op beriep de L. Admiraal al de dendagh
Hooftofficieren, Kapiteinen en Kommandeurs aan zyn boordt, hen be-

uitRcftcIt*

veelende zich tegens 's anderendaaghs tot flaan klaar en gereedtte maa-
ken en te houden, en hen daar nevens ten hooghfte vermaanende , dat De Ruit«
ze ter liefde van 't Vaderlandt

, en om te eerder tot een eerlyke envafteï™^*
vreede te koomen, hun eer en eedt als mannen zouden betrachten. Dit tothetbc"

beloofden ze hem alle met handttafting, te zullen doen. Ontrent den ^tenavondt liep de windt Zuidtzuidtooft, en 's Landt vloot en de vyandt P™chT
zeilden Zuidtweft, doch ter middernacht quam de windt uit den Zuidt-
veften en Zuidtwefttenweften , en de Hollanders zeilden Noordtweft-
tenweften aan. De Heer de Ruiter hadt dien nacht een zoo genoem-
de halve galey ter halver baan tufTchen beide de vlooten gezonden,
met laft om op de beweegingen van de vyanden te letten , en zoo lang
als zy met 's Landts vloot een koers zouden houden

, by ieder glas een

fchoot te fchieten , maar hen ziende wenden , dan al fchietende naar

*s Landts vloot te wyken. Dan in de nanacht begoft zich de windt zoo
%f uit den Weftzuidtweftên te verheffen , dat die halve galey niet al-

leen genoodtzaakt was zyn poft te verhaten, maar dat ook d'andre ne-
gen Spaanfche galeyen de zee moeften ruimen , en de wal kiezen

, ge-

lyk zydan, om zich te bergen, naar *teilandt Lipari zyngelenft. Toen
de nacht byna ten einde was deeden de vyanden fein om te wenden

:

Waarop de Heer de Ruiter insgelyks met hun heeft gewendt. Dendagh «fc».

aanbreekende
, kreegh 's Landts vloot de vyanden weer in 't gezicht,

die 'tmet haar heen leiden. Men hadt den verleeden nacht wederzydts

XVIL Boek. Dddddd groo-
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1676. groote vlyt aangewendt om de windt te winnen, en de loef tekrygetj:

maar dc windt was midlerwyl wel zes ftreeken , en zoodaanigh voor de

Hollanders gefcherpt, dat de Franfchen 't voordeel van de loefbequaamen.

Ontrent ten acht uuren zagh 's Landts vloot de vyanden anderhalt myl

teloefwaartvan haar af. Men telde, toen beide de zeemaghten elkande-

stcrktedcr ren bet naderden , in de Franfche vloot (die den zeventienden van Decem-

vioot

f

foU- ber van Toulon en van d'eilanden van Hyeres was vertrokken )
ontrent

Her 't ge- dertigh zeilen, en daar onder twintig of vierentwintig kloeke oorlog-

st fcheepen van vyftig tot tachtig Hukken gefchuts, vier branders, een

den Heer galjoot , en een fatye : zoo dat zc de Hollandtfche vloot niet alleen

duQucfue.
getal ^ maar ook in grootheit van fcheepen , veelheit en zwaartte van

De Ruiters gefchut ,
merkelyk overtrof. Dit braght den Heer de Ruiter in geen

rin

k

°TiaSe
kleene bekommering: want men hadt hem te vooren verzeekert ,

da

dTcdcTran- de Franfche vloot, die tot byftandt der Meiïinezen werdt verwacht.

vfcifterker
flechts beftondc uit twaalf oorlogfcheepen , en dat voorts d'andere nie

wasdlndf dan lyftoghtfcheepen waaren: maar nu zagh hy dat de minfte van

2ync. vierentwintig kloeke fcheepen (weinige uitgezonderdt) zoo groot waa-

ren dan zyn Admiraalsfchip. Zoo dat hy niet anders fcheen te kon-

nen verwachten dan geflaagen te worden , zoo ten opzicht van d

grooter maght der vyanden, als van de loef, die zy hadden verkreegen.

Doch des niettemin verftondt hy, dat het nu geen tydt was om te wy-

ken of te loopen : dat de noodt der zaaken , en de dienft van den ru-

iling van Spanje , tot wiens hulpe hy van de Heeren Staaten was g
-

zonden, vereifchten , dat men de vyanden moeft bevechten ,
hun

Hybiyft maghc wederftaan, en waagen om te winnen. Dies bleef hy by 'p

flaftvande voorgaande befluit , van de vyanden aan te taften. De Heer du Quein ,

vyanden te Generaal van de Koning van Vrankryks zeemaghten , hadt het y

beveduen.
pergebiedt over deez » Franfche vloot als Admiraal , en voerde de bata»

ofmiddeltoght. Dcez', een ervaaren en dapper Zeeman, deedt openga

belydenis van de Gereformeerde Religie , en vondt zich hier ,
door

^
onrechtvaardig lot des oorloghs ,

genoodtzaakt tegens de Ruiter efl

'

Hollanders , zy 11e geloofsgenooten , te ftryden , en dat tot voorftafldt

weerfpannelingen. Hy hadt de Franfche vloot in drie esquadtes
v

deelt. De Marquis de Preuilly-Humieres hadt het gebiedt over d'a
^
an

"

garde of voortoght, en de Heer Gabaret over d'arrieregarde of acht

dcHoS- toghr - De Hollandtfche vloot beftondt
, gelyk hier boven in de ly

jj^
fche vloot, aangeweezen, in niet meer dan achtien fcheepen van oorlogh ,

en

quadrcf"
on^er flechts twee met zesentzeventig ftukken ; voorts in zes 'n*.

er

verdeelt, wen of lichte fregatten , elk gemonteert met acht ftukken ; en n°ci
1

jiee
,

branders , en twee behoeftfehcepen. Ook waaren de Hollandtfche^ *

pen veel minder bemant dan de Franfche. Men zagh ze nu in drie esq

dres verdeelt , en dat in de volgende ordre

:

Eerfte esquadre.

Eerde es- Jan de Jong. .

Snaauwcn.

cuadre.on- Jdamvan Brederode. Willem Knyf.

hL£ Viceadmïraal de Haan. Juriaan Baak.

Kornelü Tyloos. Brander.

Kornelis van der Zaan. Jan Janszoon Bout.

Jakob Willemszoon Broeder. Behoeftfchip.

AdriaanvanNes.
T-wee-



Tweede esquadre.

Tieter van Middellandt. Snaauwen.
Graafvan Styrum. "Philips Melkcnbeek.
L.AdmiraaJ,Generaalde Ruiter. Wybrandt Barentszoon.
Jorü Andringa. Branders.

Tieter de Sitter. Jan van Kampen.
Jan van Abkoude. Arent Ruyghaver

Derde esquadre.

Jakob Teeding Berkhout . Snaauwen.
Matthem Meegang. Abraham Wilmerdonk.
Schoutbynacht Nik/aas Verfchoor. Hendrik Walop.
Gillis Schey. Brander.

I/aak van Uitterwyk. "Dirk Klaaszoon Harney.

Jan Noirot. Behoeftfchip.

Jakob Stadtlander.

Doch op deezen dagh hadt de Schoutbynacht Verfchoor in *t ge-

vecht d'avantgarde of voortoght , de L. Admiraal de Ruiter de batailje

of middeltoght , en de Viceadmiraal de Haan d'arrieregarde of achter-

toght. De Heer de Ruiter, met 'sLandts vloot de vyanden getrooft,

hieldt zoo dicht by de windt als hy konde , en wende met de Hollandt-

fche fchcepen ( daar zich ook het Spaanfch fchip , onder 't gebiedt van
Mattheus de Laye ,

by liet vinden) zoodanig tegens hen aan , dat ze hun-
ne reize naar Meiïina niet konden voortzetten , ofzy moeften daar door
heen flaan. Ook zochten ze 't gevecht zoo zeer als de Heer de Rui-
ter , en quaamen ten negen uuren op hem af, in zoo goede ordre ge-
rengeert , dat hy zedert edelmoedighlyk , tot lof zyner vyanden , ver-

klaarde , dat hy nooit in eenigh gevecht ter zee de vyanden in beter

ordre hadt zien aankoomen. Toen hen met de zynen
, insgelyks wel Begin ?an

gerengeert, klóekmoedighlyk afwachtende, begoften de voorite fchee- fS^*2

pen van wederzydts vlooten ten tien uuren op malkanderen te fchieten . Stromboli

De Hollanders werden aangevoert door den Schoutbynacht Niklaas Ver- en

8

s^n0,

fchoor, en de Franfchen door den Marquisde Preuilly-d'Humieres. De
plaats van 't gevecht was tufTchen d'eilanden van Stromboli en van Sa-
lino. Naa dat de voorfte aan malkandercn waaren , raakte ook de mid-
delde, aand'eenc zyde onder 'tbeleidt van den L. Admiraal Generaal de
Ruiter , en aan d'andere zyde onder den Generaal du Quefne , in 't ge-

vecht, en ten laatften ook de Viceadmiraal de Haan met d'achterhoe-

de , die te ftryden hadt met den Heer Gabaret , Bevelhebber over d'ach-

terhoede der Franfche vloote. In 'teerfte aankoomen quaamen de twee

Hooftadmiraalen eikanderen onder 'tgefchut , zonder in eenigen tydt

een fchoot te fchieten, tot dat de Ruiter , zyn tydt waarneemende ,
zynen

vyandt de gantfche laage gaf, daar ook du Quefne terftondt ,
en van na-

by , met zyngeheele faageop antwoordde. Daarop ging de ftrydt van schrikiyk

alle kanten aan , en 't fchutgevecht was zoo fchrikkelyk en verwoedt, «cvccht-

dat de Heer de Ruiter daar na aan de Heeren Staaten fchreef
,
dat

hy in al zyn keven nooit fcherper ftrydt hadt bygewoont. Naa dat men

dus drie uuren lang hadt geftreeden , met groote fchaadc aan fchcepen .

en menfehen
, beval de Generaal du Quefne aan den Ridder de Tour- Ecnbran-

ville , dat hy 'tbrandtfehip van den Kapitein Champagne , onder dc^ropde

kracht van zyn gefchut , en met behulp van den dikken rook , aan de zorulen .

*

Dddddd z Rui-
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948 HET LEVEN VAN DEN
1676. Ruiters boordt zou brengen. Dees brander quam met groote ftoutheit,

zonder 't fchieten der fcheepen , die zich ontrent den Admiraal onthiel-

wïdtdt den '
t,ontzien ' Maar de Ru^er fchoothem, eer hy aanzyn boordt kon

ftcngafgc- koomen, zyn fteng af, en buiten eenige maghtom te zeilen. Hierdoor

«doordêii
vondc zic^ de Kapitein Champagne gedrongen zyn eigen brandtfchipin

Kapitein brandt te fteeken , op dat het niet in de handen der Hollanders zou ver-

V
Ecn

a

!wcc
va^en - Ecn an^ere brander , onder 't gebiedt van den Kapitein Beauvoifis

,

dc blandc? op de Ruiters fchip afkoomende , meende beter geluk te vinden ,
doch die

ftdoosT
vverdt mafteloos , en de Kapitein Beauvoifis met een kanonkoegel doodt-

fchTOwSEn gefchooten. Dies werdt dat brandtfchip van 't bootsvolk , dat zich met

door 't volk 3e floep bergdc, insgelyks verbrandt. Een andere brander, onder 'tge-
aange ee - ^ Ridder de la Galifïbnniere , werdt tulTchen beide de linien

pEenandrc der vlooten in de grondt gefchooten. De Franfche vernaaien, dat deGe-

bJanckrin neraal du Quesne , ziende dat de L. Admiraal de Ruiter zich door de

dc grondt hitte van 't gevecht hadt laaten afleiden, en dat zyn achterhoede, on-
ge chooten.

jCf^ yiceadmiraal de Haan , een merkelyk rak van hem was afge-

zonderdt , den Ridder de Tourville laft gaf, om met vier fcheepen op

d'achterhoede der Hollanders te naaderen, en die tufTchen die vier fchee-

pen en d'achterhoede der Franfchen, onder den Heer Gabaret, te be-

fluiten en te beknellen : doch dat 'er te dier tydt een groote ftilte ont-

flondt, die dien toelegh belette, en waar door de hitte van 't gevecht

verminderde. Van den Ridder de Lhery , voerende een fchip onder

't fmaldeel van den Generaal du Quesne , werdt verhaalt , dat hy Dvna *

in 't midden van de Hollandtfche achterhoede was geraakt , en dat hy

met een groote beftendigheit
y
t gevecht van vier Hollandtfche fcheepen

,

die vinnig vuur op hem gaven, uitftondt, en noch eindelyk behouden by

de zynen quam. Tot ontrent ten halfvyven in den avondt duurde 'tge
*

vecht van de voor- en middeltoght der Hollanders : d'eerfte
,
gelyk g

e"

zeit is, onder 'tbeleidt van den Schoutbynacht Verfchoor, en de twee-

de onder den L. Admiraal de Ruiter. Maar d'achterhoede , onder den

Viceadmiraal de Haan , die , volgens zyn rang , laatft aan den man q
uaIT1

j

was wat laater in 'r gevecht , dat door de duifterheit werdt gefchelC*en '

Ontrent het ondergaan der zonne zagh men van de Ruiters fchip
eel1

Fun
n

fc

R
h

r°ot Franfch ^onings oorlogfchip zinken: en zommige willen d^et

ooriogfchip n°ch een tweede zou gezonken zyn, doch daar van hadt men geenze-
gezonU. ker befcheidt. Dus eindighde de zeeftrydt ontrent het eilandt Stronj-

Eindevan ooii
» ïfl welken aan wederzyde met ongemeene kloekmoedigheit werdt

'tgevccht. gevochten. Ook betuighde de Heer de Ruiter in een brief aan de Hef-

.

ren Staaten, 'sdaaghs naa den flagh gefchreeven, dat al de Hooft0» 1
'

eieren en Kapiteinen van hunne Hoog. Moog. vloote dapper , enZon£ler

eenighzinste bezwyken, hadden gevochten , gelyk de vyanden van hun-

ne kant insgelyks hadden gedaan. Hy zeide of fchreef ook in zekre aan-

teekening van dien zeeflagh , Ik moet met waarheit zeggen, datdee-

ze Franfche Konings fcheepen zich zeer manhk hebben gedraagt Aa"

aaudelydc
de zYde der Hollanders was de Schoutbynacht Niklaas Verfchoor !»

d« Hoiian- den flagh gefchooten, en, in 't betrachten van zyn plicht, op het beo
d

De schout-
van eere overleden, en niemant van d'andre Hooftofficieren o/Kap 1

^
1
'

bynacht nen gewondt of verzeert. Van 't getal der dooden en gequetftenon

dooSr de Hollandtfche matroozen heb ik, by gebrek van aanteekening

,

gcC
"

fchooten. ander befcheidt konnen bekoomen
, dan dat het niet groot was. ÜP

Ruiters fchip waaren zeven dooden en dertighgequetften , doch daar on

der zes met zwaare wonden. Maar 't is zeeker dat de Hollandtfche
vlo°^



fchip Effen, 't welk door den Kapitein Gillis Schey werdt gevoert, een gefchootai.

of meer fchooten onder water bekoomen , waar door het veel waters
hadt ingekreegen, en al zyn kruidt nat geworden was. Hier overquam
de Kapitein 's nachts aan de Ruiters boordt

, zyn noodt vertoonende

,

met verzoek, dat men een Timmerman aan zyn boordt zou zenden , om
'tlek te helpen zoeken , dat zyn volk niet kon vinden. De Heer de Rui-

ter zondt terftondt de Kapiteinen Jakob Berkhout en Jan van Abkoude

,

met zyn Meeftertimmerman derwaarts om hem te helpen , doch zy heb- v,y l aan*

ben 'tlek wel gehoort, maar niet konnen vinden. Toen liet de Heer fm-tkk tc

de Ruiter aan Don Beltran de Guevarra , Generaal van de negen ga- ™den.

leyen
, ( die 's avondts naa den flagh weer by 's Landts vloot waaren ge-

koomen , en het daar den gantfchen nacht by hielden ) verzoeken , dat hy
't fchip Effen door twee galeyen naar Palermo , of naar een andre ha-

ven daar de windt beft toe diende , zou boeghchaarden : 't welk de ge-

melde Guevarra terftondt toeftondt. Daarna beval de Heer de Ruiter

den Kapitein Schey , dat hy 't gemelde fchip in d'eerfte en bequaamfte

haven zou doen fleepen , en zoo haaft als 't moogclyk was wederom te

kalfaaten en herftellen. De Kommandeurs Wybrandt Barentszoon

,

voerende een fnaauw , en Jakob Stadtlander, voerende een behoeftfluit

,

werdt belaft , zich by en ontrent den Kapitein Schey te houden
, op dat

hy uit de voorzeide fluit zoodaanige behoeften zou konnen lichten, als

hy zou van nooden hebben. Maar daarna verftondt men , dat het fchip
n^ pj*

Effen den volgenden morgen ten negen uuren, eer men 't te Palermo mTg*-""
of elders hadt konnen inbrengen, was gezonken , doch dat de galeyen

,

ficcP r
»
doch

't volk hadden geberght , 't welk daarna in de vloot werdt verdeelt. Dit demeegh.'

was 'tcenige fchip dat de Hollanders ter gelegentheit van dien zeeflagh

verlooren. Dat 'er een groot Franfch oorloghfchip , geduurende den
dJ^"^

ftrydt, was gezonken, en dat ze drie branders verlooren, is boven aan- zydc.

an
°

6

geroert. Ook is 't zeeker dat 'er verfcheide Franfche fcheepen zoodaa-

nig waaren gehavent , dat 'er in langen tydt geen dienft van ftondt te

wachten. Doch 'tgetal van hunne dooden en gequetften werdt zeer
verfcheidelyk verhaalt. Eenigen zeggen , dat 'er vyftienhonderdt Fran-
fchen zyn gefneuvelt. Doch in zeeker Franfch verhaal , dat in de
Franfche vloot was geftelt , en korts daarna f te Parys door den druk %fh

e"£*

werdt in 't licht gegeeven
, wordt gezeidt, dat 'er aan hunne zydevier-^

' l6?6 '

honderdt matroozen of foldaaten waaren doodt gebleeven , of in ftaat

van geen dienft te konnen doen , en ftellen onder de dooden den Heer

van Villeneufve Ferriere , Kapitein van een oorlogfchip , den Heer van

Beauvoifis, Kapitein van een brander , den Luitenant van den Ridder

de la GalifTonniere , en andre mindere Bevelhebbers. De Heer du Quesne

,

L. Generaal der vloote, de Heer de Valbelle, Hooft van een esquadre,

de Heer Cipriaan Chaber, Kapitein, de Heeren Féquiéres , desGoutes,

Coriton, de twee Boifïiéres, Michel, Chevalier en eenige andre min-

dre Officieren waaren gequetft, doch niet gevaarlyk. In dat zelve ver-

l werdt met grooten lof van den Heer de Ruiter gewagh gemaakt

,

getuigenishaal ™ grOOten 101 Van ucu rad ut ivunwi %*>"y>~ & > getuigenis

en van hem getuight , dat hy door gantfeh Europe werdt erkent voor dcrFran-

den grootpen zeeman: en dat hy zich in deeze groote gelegentheit hadt {J*^™
gequeeten met al d'ervaarentheit en bejiendigheit ,

die men van zyn Kuiter.

grootachtbaarheït hadt te verwachten. En van den L. Generaal der

Franfche vloote werdt gezeidt, dat hy van zynzyde deedtblyken, dat

Dddddd 3 hy



9So HET LEVEN VAN DEN
1676. hy waardigh wJ regens den Heer de Ruiter geftelt te worden,, zoo om

zyn bequaamheit als om zyn kloekmoedigheid Zedert fchreex zich elk

d overwinning toe : maar die in de naaftvolgende daagen 't hervatten

van 'r gevecht minft fchuwde, hadt mceft te roemen. Doch 't is buiten

twyflcl dat vrienden en vyanden den Heere de Ruiter d'eere gaven ,

dat hy met 's Landts vloote de vyandtlyke zeemaght , uit meer en veel

grooter fcheepen beftaande , door kloek beleidt en groote manhalng-

heit, hadt wederftaan. In de nacht naa 't gevecht was men in 's Landts

vloot zonder ophouden bezigh met wangen , andre ftengen en raas op

*~ —~. u.. u— — -~ a—— nieuwe zeilen aan te

zoo dat

Groote
vlyt in de

nacht naa

'r gevecht lekken te floppen,
cwende

tc zetten en by te maaken

omVs"
C

' flaan, het ftaandc en loopende wandtte fplitzen en te knoopen
La^dw vloot meeft alle de fcheepen den volgenden dagh in {laat waaren omdevyan-

ki'aa^Te" den 't hooft te konnen bieden. Dien zeiven dagh fchreef de Heer de
klaar

maakeu.

9 lan.

loot,

10 Lm.

Zyn brief-

den aan de
Ruiter.

Ruiter aan de Heeren Staaten Generaal 'tgeen zedert zynkomfte in Si-

cilië was voorgevallen , met naamen in 't gevecht tegens de Franlcne

vloot: welke brief hier niet werdt ingevoeght , om geen een zaak twee-

maal te verhaalen
; dewyl de gantfche inhoudt in de voorgaande ver-

tellingen wordt gevonden. In de morgenftondt was 's Landts vloot door

ltilte gedreeven rot ontrent het eilandt Alicur , een van de vooreilan-

den van Sicilië, van oudts Ericufa genoemt. Hier zaghmen devyand
-

lyke vloote wel vyf mylen in 't Noordtnoordtweft in ly van 's Landt

De Prins vloot leggen. Maar 'twras zulk kalm weder dat men dien dagh niet
^

farchfo°

ntC" den anderen kon koomen. Dien zeiven dagh kreegh 's Landts vloot

komt met 9 den Prins van Montefarchio met negen Spaanfche Konings fcheepen 1

by ' c gezicht, van Palermo koomende, die zich 's avondts by de v 'a
$j

e
voeghde. Des anderendaaghs zondt de gemelde Prins het volgen

briefken aan den Heer de Ruiter : ,
. . /

T>e Heer 'Prins van Montefarchio wenfcht van den Heer Mtc'n

Adriaanszoon de Ruiter
,
volgens zyn ervaarentheit , te weeten »

^
wy in den tegenwoordigen ftaat moeten doen ,

zynde myn gevoelen Q

den vyandt op te zoeken , eer hy de haven van Mejjina kan inkoop '

hem af te fnyden , en te dwingen de zee in te loofen: ende ingeV^^ '
9
t ongeluk hadden dat het hem gelukte te Mefpna aan te koomen ,

^e

dan te raade zal roepen, en daar van zyn Excellentie kennis

g

ee
'vef

*A

op dat hy , de maght van den vyandt , en die hy in degemelde haven heer
leggen , en de maght die wy hebben bekent hebbende , zich daar 0Q*

'

zou moogen beraaden op het geen wy. moeten uitwerken. Op den

rimglyken Admiraal, den lovanj-anuarim 1676.

Uw grootfte dienaar en vriendt , die uw handen kuft

,

DON ANDREA DE AVOLOS-

Hier op liet de Heer de Ruiter op de rugh van 't briefken dit ant

woordt fchryven : . ,^
amwoord" ^e Generaal Mi^l Adriaanszoon de Ruiter, zegbt goedt^ ^r

' ren den inhoudt van r

t geen op d'andre zyde deezes ü gefè^ree jr
ten

a

alle zyne punten oordeelende zeer recht te zyn , en allernutft
tot ^

van zyne Katholyke Majejleit. Op den Admiraal van Holland »

10 van Januarius 1676.

MICHIEL ADR. DE RUlT ER "

lófr». Doch 'twas wel vier uuren op den avondt eer men de F
^
an
^jachr

't gezicht kreegh, daar de Hollanders mer de Spaanfchen terfton ^
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opmaakten. Doch verfcheide Hollandtfche fcheepen waaren beziging,
om 'tgeberghde volk van Kapitein Schey , dat op 'tfchip van de Haan

tr̂ c

e

ĥ c

tcr

gebraght was, en onder de vloot verdeelt werdt, over te haaien , welk fl^htc her-

hen veel verachterde. Ten zeven uuren was 'tzeer donker. De Hol- i««n.

landers en Spaanfchen ftaaken by , Noordtweft aan , en kort daar aan

zaagen zy des vyandts vuuren , die Noordtweft aan leiden. Ten drie

uuren naa middernacht wende de Heer de Ruiter Zuidtzuidtweft aan

,

met ftyve koelte. Den elfden zaagen de Hollanders en Spaanfchen de 11 Lm-

vyanden in 't Noorden, daar zy terftondt naar toe zyn gewende, en de

windt quam al Weftzuidtweft , zoo dat ze al Noordtweft aan zeilden. Zy
zaagen een Franfch fchip , dat reddeloos was , naar Meflïna zeilen. De
windt daarna al Zuidtweft en voort al Zuiden loopende , zoo begafzich

de Heer de Ruiter van 't eilandt Stromboli Weft over. Tegen den avondt

zeilde hy Weft aan , en de vyanden desgelyks , wel twee mylen in 't

Noordtweften van 's Landts vloot af. De Ruiter zocht hen van Mefli- Zyn voor-

na Weft op te leiden: want als men weer flagh zoude leveren , eniemant^f°°g
~

van de Hollandtfche of Spaanfche fcheepen aan maften of rees reddeloos zeilen,

moght raaken , zoo was daar op de geheele kuft niet een plaats om te

konnen ankeren , of een fchip te bergen , en de vyandt hadt de fchoo-

ne haven van Mefïina altydt achter zich oopen. Maar ter zeiver tydt

werdt men gewaar , dat de Franfche vloot met twaalf kloeke fchee-

pen van vyftig tot vierentachtig ftukken , en noch vier fregatten ,

en vier branders, uit Mefïina gekoomen, was verfterkt : en des niet .te

min zich in geen tweede gevecht hadt willen inlaaten. Maar de Heer

de Ruiter aan d'andre zyde, ziende den aanwas der vyandtlyke maght

,

vondt ook veel grooter zwaarigheit om die aan te taften , dan voorhee-

nen. De Prins van Montefarchio verzocht dien dagh door een brief, Verzoek

aan hem gefchreeven , dat hem een affchrift van de feinen , die hy in
fotd^°

nte"

's Landts vloot gebruikte , in 't Spaanfch vertaalt , zoude over zenden

,

om zich zelve met zyne fcheepen daar naar te moogen richten : hem
daarenboven afvraagende , wat 'er nu tegens de vyanden verder ftondt

te doen? De Ruiter antwoordde, dat dit een zaak was van 't uiterfte DeRuiters

gewicht, daar hy geen befluit op kon neemen, zonder daar over met
antwoordt'

wederzydts Hooftofficieren op t Spaanfch Admiraalsfchip te beraadt-

flaagen. Hier toe werdt de volgende dagh beraamt. Met het opgaan 1*/**

der zonne bevondt zich 's Landts vloot vier mylen dwars van 't ei-

landt Salinas , en men zagh de vyanden wel vier mylen van zich af in

't Noordtnoordtweften. De Heer de Ruiter ftclde zyn koers Weft aan, Hy roept

€n beriep zyn Krygsraadt aan boordt, om hunnen raadt op den tegen-
z

tl"£l
m*'

woordigen ftandt der zaaken te verftaan. Hier werdt overwoogen, dat ITa!
y

de vyanden nu al tot in de veertigh fcheepen waaren verfterkt , en

's Landts vloot alleen uit zeventien fcheepen beftondt , waar onder flechts

twaalf oorlogfcheepen en vyf fregatten waaren ; want van de zes lich-

te fnaauwen hadt men weinig dienft te verwachten , en noch min van

de twee behoeftfeheepen : en dat de Spaanfchen flechts vier oorlogfchee-

pen en vyf fregats hadden; zoo dat de vyandt, door 't getal en de groot-

te zyner fcheepen, en de veelheit van veel zwaarder gefchut s Landts

vloot en de Spaanfchen wel vyftig ten honderdt zou overtreffen. Dat

daar uit bleek, dat het hachlyk zou zyn zich met zulk een overmaght

,

inzonderheit dewyl 's Landts fcheepen in den leften llagh merkelyk

waaren befchaadight , in een tweede gevecht te begeeven Dan niet

tegenftaande deeze zwaarigheden werdt by den Kryghsraadt eindelyk

ver-
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1676. verdaan, dat men den vyandt uit d'enghte, en van zyn voordeel, in

Kioekmoc- de ruime zee zou trachten te lokken, endaar, onder Godts zeegen, op

by
g
dcn

Uit

halve kans flagh te leveren , op hoope van een goede uitkomft te bc-

Krygsraadt vechten. Naa den middagh voer de L. Admiraal Generaal de Ruiter

,

gcnoomen.
de viccadmi.raal de Haan, de Graaf van Styrum, en de Kapitein van

de Ruiters fchip , Geeraard Kallenburg , nevens zyn Secretaris van

der Poort, aan 't boordt van den Prins van Montefarchio , om daar met

den Spaanfchen Krygsraadt verder te beraadtflaagen. In deeze verga-

dering verfcheenen van de Spaanfche zyde de gemelde Prins, als Op-

perhooft van de Spaanfche fcheepen , Don Francifco Pereira Freire de la

Zerda , Viceadmiraai Generaal , de Kornel Don Francifco de Cardenas

y Zuniga , en Don Jan Francifco Roco de Caftilla , Generaal van d ar-

made ,
genoemt de H. Dryeenigheit : en van de Hollandtfche zyde ,

de

L. Admiraal Generaal de Ruiter, de Viceadmiraai de Haan, de Graat

Beraadt- van Styrum , en de Kapitein Kallenburgh , boven gemeldt. De Prins

deSpaan- van Montefarchio begeerde , dat al de Leden van den Krygsraadt zou-

fchcn en den overweegen en befluiten , 't geen men tot des Konings meeften dient*

fchen

ndt" zou ver^aan uit te voeren , in den tegenwoordigen ftaat der zaaken,

Krygsraadt nu men gezien hadde dat de Franfche vloot tot ontrent vierenveertig*
1

gehouden.
fcneepen was aangewalTen , beveelcnde dat een ieder daar op zyn raadt

en ftem zoude inbrengen. Hier op werdt aangemerkt hoe veel magn-

tiger dat de Franfche vloot was geworden dan de Hollandtfche en Spaan
"

fche , zoo in getal als grootheit van fcheepen ; en dat de Hollandtfc
Jj

e

fcheepen noch merkelyk befchaadight waaren van den voorgaanden flag
n '

dat ook onder de fcheepen van Palermo gekoomen , maar vier waarefl

bequaam zynde om met de groote Franfche fcheepen te vechten. V***

Befluitvan eindelyk , naa ryp overleg , dit befluit op volgde , Dat de Hollandtfe»
e

d,en

Kry^
e

s
- en ^aanfche vlooten haar koers zouden neemen naar de kaap van Me'

it. laffb , kruijfende in het Kanaal van Ltpari en Raficalmo. Voorts d*
xx/*». men vanjfon^en aan fa bejluit en denftandt der zaaken aan dentie^

Marquis de Villa Franca, Onderkoningvan 't Rykvan Sicilië , met^
briefzou verwittigen : op dat hy , kennis van alles hebbende, zoude of*01

'

neeren 'tgeenmen behoorde te doen. De plaats om te kruifïèn vvefdt

tuflehen Lipari en Raficalmo genoomen , als d'eenige en de bequaain
'

fte in den tegenwoordigen ftaat, om met den vyandt, als hy 'tnaautf

van de Faro zou trachten in te loopen , te vechten , (indien de Heef

Marquis zou verdaan dat men zou flagh leveren) of ten minlten

rierregarde of achtertoght van den vyandt aan te taften ,
wanneet ny

kin

an

0

m
hét

^e Faro zou<*e inzeilen- 2y verftonden, dat het zeer gevaarlyk^
gèvM^va" zyn, met het gros van de vyandtlyke vloote te Jlaan: voor zooveel?^

SenflTh ftaat m0&^* ™&&ken, (dewyl de vyandt zoo veel maghtiger isu^)
cn ag

* men den goeden uitflagh , dien men wenfehte , niet zou konnen^o0

f
e
L[

Voorts dat men eens de nederlaagh krygende , en deeze maghtengew^
ken zynde, het onmoogelyk zou zyn die weer op te rechten, f*^ f en
dan den vyandt vry zou ftaan om al zyn aanflaagen tegens dit

(e
ookdat van Napels, tewerk teftellen. Dat men op deeze redenen M ^
letten : vermits die van zoo grooten gevolg waaren

,
gelyk als

van
verlies van d'achtbaarheit der Koningklyke wapenen , en 'van dte ^
Hoüandt ; en Vgevaar van twee Koninkryken , Sicilië en n^en
aan 't verlies van eenenflagh, mijfchien 't verlies van die twee

hing. Dat men ook inzonderheit moeft weeten , dat, indien d^™0
^.^

in 'tgezicht van d'inwoonders van Sicilië, zy dan al degetrouw ^

nen
raadt,
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die zé tot noch toe hadden behouden, zouden verliezen. Al deeze in-

zichten en redenen , en 't befluit by den Krygsraadt genoomen , wer-

den door den Prins van Montefarchio aan den Onderkoning , den Mar-

quis de Villa Franca , overgefchreeven , en de brief door een felouque

naar MelafTo afgezonden. De Heer de Ruiter heeft in den gemelden

Krygsraadt gevraaght , wat poft de Prins van Montefarchio met de

Spaanfche fcheepen ten daage van 't gevecht zou willen neemen. Daar

hy op antwoordde , dat hy zich met de zynen in de batailje of middel-

toght zoude onthouden. Den volgenden morgen fielden 'sLandts vlöot 'SLandta

en de Spaanfchen hunnen koers
, volgens 't befluit van den Krygsraadt

, J^kocig
naar de kaap van Melaflb. Eerft hadden ze veel ftilte , en 'savondts , by naar den

't eilandt Salinas koomende , moften ze weer 't zeewaarts wenden : door
JjJJfJ^j

1

dien de locht zeer zwart en buijigh ftondt , ook zagh men twee hoozen

of onweershoofden op de vloot aankoomen , die zomwyle fcheepen te

gronde flaan, maar dicht by koomende, verdwecnen ze fchielyk. Ter-

wyl men den koers naar de beraamde poft vervolghde , verloor men den

vyandt , door 't hardt weder , uit het gezicht : en de Heer de Ruiter vondt

geraaden, zyn Krygsraadt den veertienden aan boordt te beroepen, om
een ieder zyn gevoelen, aangaande het vechten of niet vechten meteen

vyandt , die zoo maghtigh was , af te vraagen : en by alle werdt een-

paarighlyk verftaan ,
geen flagh te waagen ; dewyl men naar alle fchyn-

j °J t̂
jj."

baarheit te zwak zou vallen. Daarna voer hy met etlyke Officieren spaanfc£f
n

naar 't boordt van den Prins van Montefarchio , daar de zaak met den Krygsraadt

Spaanfchen Krygsraadt op nieuw werdt overleidt , en eenftemmighlyk gevecht t?
goedtgevonden , het gevecht te myden , en den koers te ftellen naar Pa- myden »

«

fermo , om daar de Hollandtfche fcheepen te herftellen , en hunne ge- n^ë"
quetften wat te ververfchen. Zy oordeelden eenftemmighlyk , dat het len.

tegens alle foldaat- en zeemanfehap zou ftryden , en niet te verantwoor-

den zou zyn , dat men zich zoo reukeloos in een gevaar zou werpen

,

daar men Zoo weinig fchyn van hoope zagh om zich uit te redden : en

't was , meenden ze , ver beft , dat men 's Landts vloote tot beter gelegent»

heit , ten dienft van den Koning , bewaarde. Dien zeiven dagh ontfing

de Heer de Ruiter , zeilende in 't Kanaal van Lipari en Penadenfa , van
den Onderkoning, den Marquis de Villa Franca , de volgende begroe-^

ting over den leften zeeflagh.

Excellente Heer

,

Myn Heer , Zoo haafl als de Kapitein van defelouque , Ce/ar Galu- Briefvia

pi, hier is aangekoomen, en my verhaalt heeft de gelukkige uitflagh , die
A™^.

xU
Vw Ed. in den flagh tegens de vyandtlyke fcheepen vanVrankryk , den Franca aan

achtflen deezer, heeft bekoomen, heb ik Vw Ed. myne blydtfchap be-^™>
tuight , Vw Ed. zeer bedankende:

3
1geen ik nochmaals vernieuw «^groetende

deezen brief, ter zaake van den byzonderen yver , dien Vw Edu™*^
werk fielt, tot dienft van den Koning mynen Heer. En ik verhoope dat dendagh.

door behulp van uw beleidt, dapperheit en ervarentheit , zynMajefteit

de herfteüing van Mejfma , en den ondergangk van zyne vyanden zal

bekoomen. Ook heb ik % geen Vw Ed. tot deezen einde heeft uitge-

werkt zyn Majefteit bekent gemaakt : op dat hy Vw Ed. daar over

zyne dankbaarheit met 'er daadt zou doen blyken. Voorts aangaande

detyding, dat de vyanden zich met de fcheepen, dievanMeffinazyn

uitgekomen, hebben vereenight, daar over zal ik Vw Ld inzichten

en goedtdunken met zorzh verwachten te verftaan, blyvende tot uwen

XVIL Boei Eeccee dienft
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aan Monte-
farchio.
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1676 dienft met volle en zekere wille bereidt. Godt bewaare V<w Ed.de

'

langejaaren die ik Vw Ed. wenfihe. Te Melaffo , den iz van janna-

rim \6j6.

Excellente Heer

,

Ik kufe de handen vanVw Ed. als zyngrootfte "Dienaar ,

DE MARQUIS DE VILLA FRANCA.

Diergelyke dankzegging , met betuiging van hooghachting ,
heeft ook

d'Onderkoning daarna noch in etlyke zyner volgende brieven herhaalt

,

en alles aangewendt om den Heer de Ruiter met heusheit meer en

meer rot den dienft van zynen Koning te verplichten. Doch hy na

gaarne gezien , dat men zich zonder uitftel in een tweede gevecht naa

ingewikkelt, fchryvende tot dien einde aan den Prins van Monteiar-

chio , tot antwoordt op zyn brief van den twaalfden , boven gcmeldr.

Hy meende dat de meerder maght van denvyandt de hoope van te win-

nen, als men tot liaan zou koomen, niet wegh nam. Want waaren de

Franfcheu verfterkt met de fcheepen uit Meflina , zoo was ook de Ho -

landtfche vloot met de Spaanfche fcheepen uit Palermo. Ook bragn

hy verfcheide redenen van Staat by, om den Prins totzynooghmerkte

beweegen. Het affchrift van dien brief quam den Heer de Ruiter de11

vyftienden by 'teilandt Vulcaan ter handen. Doch hy bleef by zyn bc "

fluit , oordeelende dat de Spaanfche hulp te weinig zou konnen bywcn-

gen tegens zulk een fterken vyandt , en dat men met 's Landts icne
"

pen zich in geen gevecht moeft inlaaten, voor dat ze, ten aanzien va

verfcheide fchaade, in den flagh ontfangen, waaren herftelt. Het lp»
'

zen , knoopen , en herftellen , na den flagh gefchiedt , was flechts y

maniere van voorraadt , en niet genoeghzaam om iet van nadruk te

(taan. De Ruiter zelf hadt drie fchooten in zyn groote maft. *
eC

fcheepen hadden groote fchaade aan maften , raas en wandt , en cc^
waaren zeer lek. De vloot, in deezen ftaat zeilende, mifte den zeij^,

1 5 Iaa.

Staat der

Hollandr-

fchc vloote.

den in de morgcnftondr Montefarchio , met vyf Spaanfche en t\v
ree

Hol'

Dc Ruiter

keert met
's Landts

vloot naar

Melaflb.

1 8 Jan.

Kryght
geen brie-

ven aan-

gaande zyn
verder ver-

blyf.

landtfche fcheepen , enquam'savondtsby den kaap Bongerbino, &c

ooften Palermo leit. In den volgenden morgen kreegh men hardt we-

der, en de windt liep tegen. De Hollandtfche vloot was zeer vet*

ftrooit, doch Montefarchio quam met de vermifte fcheepen weer by dc

vlagh. Zommige waaren zeer verre te lywaart , jaa eenige wel twee

mylen en een half. De fcheepen van de Kapiteinen Andringa, en van

der Zaan , waaren zoo lek , dat men zonder ophouden moft p
oïllP

c"

e
De Heer de Ruiter, geen kans ziende om met dien windt Palerm0

bezeilen , befloot , met goedtvinden van den Prins van Montefarcnl
°

»

draagende te houden , en den koers naar Melaflb te ftellen ,
daar ^

den achtienden op den middagh aanquam. Hier ontfing hy brieven va

den Nederlandtfchen Konful te Napels, doch geen taal noch^ee ^
van hunne Hoog. Moog. , noch zyn Hoogheit den Prinfle van

y
ra^M

n den tydt die hy

Naa den middagh
voer

en vernam niet een woordt van 't verlengen van den tydt die hy
^

's Landts vloot in dit geweft moft verblyven.

d'Onderkoning met een groot gevolg van Edelen aan zyn boordt

,

verwellekoomcnde. Hier werdt te dier tydt den Onderkoning^ &

vraaght, wat antwoordt dat 'er van Napels was gekoomen

,

de de Hongarifche Tredikanten? Hy zeide, Zoogunftigeena

dat ik aan hunne verlojjing niet kan twyfelen. Doch ev<
d'ont-
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d'ontflaaging niet gevolght, en daar moft noch grooter ernft worden 1676.

gebruikt , te zyner tydt te melden. Daarna verzocht d'Onderkoning
k^^

d

v

e

c

r

r;

met veel redenen , dat de Heer de Ruiter noch vqor een wyl tydts on- zoekt da"

trent Sicilië met 's Landts vloot zou verblyven , en zich tegens de Fran-
Jjy

fche maght laaten gebruiken ; dewyl de dienflvan zyoen Koning , en de ontrem si-

toeftandt der zaaken in dit Ryk, dat ten hooghften vereifchte. Hy vondt^oa
zich op dit verzoek in groote verlegentheit. Ter eenre zyde zagh hy

yTcn '

den noodt van Sicilië , en ter andre zyde was hy aan zyn ordre verbon-

den , en de tydt van zyn verblyf liep ten einde. Hy voerde dan den
a t̂

c

ŵ t

rs

Onderkoning tegemoet, dat zyn laftdaarlagh, en dat hydie niet moght
autwoor c '

te buiten gaan. Ook fteldehy ordre om alles te vervaardigen tot het

vertrek. Dien zeiven dagh quam het Koningklyk Admiraalsfchip ,
dat

,

ontrent drie maanden geleden , door vyf van 's Landts fcheepen uit Bif-

cayen al te Kadix was gebraght , te Melaflb op de reede. Den negen- Hy iaat al-

tienden, fchoon 'teen Zondagh was , werdt in de Hollandtfchc fchee-

pen fterk gearbeidt, zonder ruften, om alles klaar te maaken. Met het Waar maa-

opgaan van den dagh liet de Heer de Ruiter zyn fchip krengen , om

de fchooten , die hy nevens of onder 't water hadt, wel dicht te krygen.

Hy liet noch een wange op zyn groote maft leggen. Ook hermaakten al

d'andre fcheepen 't geen befchaadight was , en men haalde water tot noot-

druft. Naa den middagh zondt d'Onderkoning zynen Secretaris , Don

Pedro de Caftro , met een brief van Don Julio Pinatelli , Gouverneur

van Trapano, een ftadt by den Weftelyken uithoek van 'teilandt Sici-

lië , aan den Onderkoning gefchreeven , en den zeventienden der maandt

geteekent, hem bekent maakende, dat men den zeftienden ontrent den Tyding

avondt van 'tkafteel van Maritimo een deel zeilen in zee hadt gezien
, khcylllT

koomende van 't Noorden , en zeilende naar het Zuiden : eerft een es-

quadre van vierentwintig , en daarna een van tien fcheepen , en noch

andere kleender fcheepen in groot getal. Dat de windt Noordtweftelyk

was , met hardt weder : zoo dat de barquiers verwonderdt waaren , dat

die fcheepen al hunne zeilen konden gebruiken. Dat ze het punt van

Marfala naarderden : en dat het gemeene gevoelen was dat ze hun beft dee-

den om naar de Zuidtkuft van Sicilië te zeilen. Men bevondt daarna

dat dit de Franfche vloot was geweeft , die, hoewel ze zoo merkelykuit

Meflina was verfterkt , evenwel het tweede gevecht met dc Hollandt- Die/cgc-

fche vloot niet hadt gezocht , en , om dat t'ontwyken , het geheele eilandt sSiic
dt

van Sicilië om zeilende, den twintighften voor Augufta quam , en den omzeilende,

eenentwintighften te Meflina. Ondertuflchenwas men den twintighften

in 's Landts vloot noch doende met de fcheepen te krengen , fchoon te maa- fcom r.

ken en zoo veel als moogelyk was te voorzien: voorts met water en lo7av -

brandthout te haaien. Den volgenden dagh feinde de Heer de Ruiter „&«.

al de Kapiteinen 's morgens vroegh aan zyn boordt , hun beveelende,
befluit naar

zich eeteedt te houden om 'savondts onder zeil te gaan, en hy het den Holland,

«

Onderkoning en den Prins van Montefarchio bekent maaken ,
dat hy

met »s Landts vloot ,
volgens zyn ordre , naar 't Vaderlandt moft ver- fa

,
p„a«.

trekken. Daar op quam d'Onderkoning rer zeiver uure noch aan zyn^
boordt, en zocht hem van zyn voorneemen af re brengen, met hooge i*son-

aantuiging van 't nadeel dat des Konings zaaken by zyn vertrek zouden

lyden Hy zeide dat zyn Majefteit verlenging van den tydt zyns ver- ,tgcns2y„

blyfs van de Heeren Staaten hadt verkrecgen: daar de Heer de Ruiter

op anrwoordde. dat hem daar van niet was gebleeken. Men zou, zey

d'Onderkoning, met dat vertrek het Ryk aan de vyanden overgeeven-.

Eeeeee i voorts
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1676. voorts vraagende , of 'er lyftoghtof iet ontbrak, met aanbieding van al-

les te zullen verfchaffèn. Eenigen vernaaien , dat hem d'Onderkoning te

dier tydt een zwaare goude keeten en goude penning, van groote waar-

bfcdiif

an
* dy » ( dien dc Koning voor liem gezonden hadt ) aanboodt

,

om hem door
lc U'8 '

die Koningklyke gunft en mildaadigheit tot zyn meening te trekken.

R̂ r

d

a

c

f e
Maar hy floeg dat gefchenk grootmoedelyk af , om dat het toen juiit

fkagcn!
SC

werdt aangebooden, en een erkentenis vereifchte, die hy niet van zins

was te geeven : zeggende tot den Onderkoning , dat hy om gantjeh di-

a/ie niet eenen dagh zou blyven , buiten ordre van den Staat 1
maar

indien hem nieuwe laft van zyn Heeren en Meefters wierdt getoont ,

dat hy dan zou blyven. Hy zey te dier tydt al boertende tot zyn Pre-

dikant Wefthovius , Domme , ^Onderkoning ü zoo verlegen met zyn

goude keeten en penning , dat gy ze Jlechts naamt. Daar d'ander op

antwoordde , dat ze hem zoo wel niet zoude paffen. Ook werdt ver-

haalt , dat d'Onderkoning den Heer de Ruiter drie of vier daagen te

vooren een vereering van honderdtduizendt guldens hadt aangebooden

,

op hoope van hem daar door tot langer verblyf te beweegen; maar dat

hy , zyn vryheit niet willende verkoopen , die groote gift van de handt

wees. Doch d'Onderkoning , om niet ongedaan te laaten 't geen {trek-

ken kon tot het ophouden van 's Landts vloot , zondt den tweeentwin-

tighften 's morgens vrocgh den volgenden brief, die 's avondts te voo-

ren gefchreeven was , aan den Heer de Ruiter , behelzende verfcnewe

beweeghredenen , tot zyn ooghmerk dienende : en luidende ,
uit ne

Spaanfch vertaalt , gelyk volght.

Zeer uitneemende Heer,

DesOn- Myn Heer, Zoo even ontfangikUw Ed. briefken , gifterengefthr
ee'

SaaoS ven » waar by 'tu belieft my uw onverwacht beftuit , vanumet defeMe
'

Ruiter , ver-pen
, ftaatide onder uw bewindt , naar Hoüandt te keeren ,

bekent

verfchefde maaken , onder voorwenden , dat de tydt van uwe byflandt in dee^1
'

redenen en werkinge van verrichtingen , volgens den laft dieUw Ed. van denHee

tdgm/te" 'Prinffe van Oranje heeft ontfangen, zou zyn verftreeken. Ende *a

genszyn ikUw Ed.verzeekeren , dat deeze tyding myn gemoedt tot of het ^*er
'

uiterfte punt heeft ontftelt: want by aldien Uw Ed. zich onttrekt

deeze uitwerking der verrichtingen , in de tegenwoordigen toeftandt
van

zaaken
, zoo zal daar uit ontftaan het geheel verlies van dit K0tnf>*

ryk, door d'uiterfte mismoedigheit die 't zelve ind'inboorlingen zal'°
er'

oorzaaken : hebbende een ieder met het grootfte verlangen gehoopt °F

Uw Ed. aankomfte , en begoft fondervinden de gelukkige uitflagh

uw byftandt , in 'tgeen UwEd. verricht heeft of den achtften

deeze kopende maandt. Ik , myn Heere , en heb geen kennis ^f^Z
dagh op den welken Uw Ed. uit zyne havens is vertrokken ,

orn
fL £

u

uit de reekening te konnen maaken die Uw Ed. my aankundight- ^ n
ikfta daar gantfeh geen twyfel aan , ofde gefielde tydt z>al &

t̂e

verftreeken, vermits Uw Ed. zulks zeit. haar 3
1 geen ^/ n̂ den

merken ftaat , is , dat ik , zoo weinig daagen geleeden , Uw &y ^c}}

naame van den Koning mynen Heere heb verzocht , dat de *e
-

tnen
alhier noch twee maanden, boven de zes van 'tverdragh, &j

u " m.

ophouden, en dat Uw Ed. daar toe beliefde te verftaan: ende'm

de die loopen van den tydt van myn verzoek af, &00 ben ik we
,

zeekert , dat Uw Ed. eer dat de zelve verftreeken zullen zyn, ^
fcheiden van de Heeren Staaten Generaal zal hebben ,

om &cf)
te
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te honden voor de zes maanden der verlenging , die gejlootenis door den i6j6.

Koning mynen Heer. Ende dewyl zyn Majejieit my zulks by zyn Ko-
ningkïyk befcheïdt van den achtentwintighjien November verwittight,
'twelk ik Vw Ed. met het eigen handtJchrift heb bekent gemaakt , zoo
fchynt het dat 'er niet aan te twyffelen is , of Vw Ed. zal hier in 't

korte de zeekre ordre ontfangen van de Heeren Staaten Generaal : de
welke, door de naaiiwe vriendtfchap , die zy met den Koning mynen Heere
opentlyk onderhouden , en 't verbondt dat 'er is tot bevordering van des
eens en des anders belang , Uw Ed. met de fcheepen onder uw bewindt
flaande hebben afgezonden, om zyn Majejieit byjiandt te doen > ten

einde , dat hy zich zou moogen ontwikkelen van zulk een naadeeligen

oorlogh , en dat door middel van uwe dapperheit en ervarentheit , en

die van uwe Kapiteinen , Mejfina weer magh gewonnen en tot gehoor-

zaamheit gebraght worden
,
gelyk wy dat alle verhoopen. 'Dewyl dit

dan het ooghmerk van Vw Ed.komji is, zoo magh Vw Ed. niet gedoo-

gen dat daar uit zulk een tegenflrydige uitwerking ontfta , gelyk als zyn
zou 't verlies van dit Koningkryk , by aldienVw Ed.zich onttrok van
V verder bedryfindeezen Jiandtvan zaaken , laatende de wapenen van

den Koning mynen Heere daar toe in den noodt , zoo dat onze gemeene

vyandt de triomfen zou konnen verkrygen die hy wenfcht : daar zich

alle de bondtgenooten en de vrienden van de Koningklyke Kroon , en in-

zonderheit ae Heeren Staaten Generaal, zoo veel aan moeten laaten

gelegen zyn. Ook bied ik aan , vannu af, in den naamevan zyn Maje-
jieit en in den mynen , in gereeden gelde , alhier , of ter plaatzt daar
Vw Ed. zulks zal ordonneren , te voldoen en te betaaien de fchaade ,

die de Heeren Staaten Generaal zouden moogen lyden , door Vw Ed. op
te houden tot d'aankomfte der befcheiden van de verlenging der zes
maanden , ofte van de tyding dat de Heeren Staaten Generaal daar
toe niet hebben verfaan: want , gelyk ik Vw Ed. heb verhaalt , die ty-

ding kan met lang vertoeven. Ten laatjlen moet ik Vw Ed. in hoogen

ernft aantuigen , gelyk ik doe by deezen , dat , by aldienVw Ed. zich
in deeze gejieltenijfe van zaaken onttrekt van deeze uitwerkinge der
verrichtingen , daar uit alsdan niet alleen zal ontjiaan het verlies van
dit Koningkryk , maar ook vcele andre nadeelen van de Koningklyke
Kroon zyner Majejieit: Derhalven blyve ik feenemaal in dat ver-
trouwen , datVw Ed. op 't inzien van deeze redenen , zyne reize zal
goedtvinden optefchorten : en den Koning mynen Heere nieuwe beweegh-

redenen geeven om de bezondre waarde , daar hy Vw Ed. perfoon in

houdt , te vermeerderen. Ook vertrouw ik vaftelyk, datVwEd. hier mede

den Heeren Staaten Generaal een zonderlingen dienft zult doen: dewyl

de zelve zoo groot een belang hebben in 't geen zyne Majejieit betreft,

Degoddelyke genade bewaare Vw Ed. de langduurigejaaren , die ik

hem toewenfche. Melafo , demi Januarim 1 6y6.

Zeer uitneemende Heer

,

Ik kujfeVw Ed. handen , des zelfsgeringhjt
le<Dienaar ,

DE MARQ.UIS VAN VILLA FRANCA.

Ook zondt d'Onderkoning eenige Heeren aan den L. Admiraals boordt
, 2£k

van zynent weegen voor 't left verzoekende ,
dat hy noch veertien gjd^

daagen met 's Landts vloot zou blyven. Doch hy
,
noch zyn Krygs- ning.

raadt
, daar over by een geroepen ,

konden daar toe yerftaan
j ver-

mits de tydt van zvn ordre verflreeken was. Hy wilt ook hoe quaalyk afgcnaag«

Eeeeee 3 dat*»*-
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, 1676.dat het den L. Admiraal Tromp wcrdt afgenoomen ,

dathy, Spanje ten

gevalle, in den jaare mdclxxiv , na half Oftober , den tydt die vaft ge-

geftclt was tot het uitblyven der vloote , tot ontrent December was

uitgeweeft: en dat de Heeren Staaten van Hollandt hadden geëifchc,

dat de Hoofden der vloote rekenfchap zouden geeven , w7aarom dat ze

zoo veel langer waaren in zee gebleeven : en dat de laften der equi-

pagie of toerufting , na half October , te dier zaake gedraagen ,
werden

gerckcnt , voor de drie Kollegien ter Admiraaliteit van de Maaze ,
Am-

f959706 fterdam, en 't Noorderquartier , tot over de negenhonderdtduizendt j

ifèa. 'gulden te beloopen. Maar inzonderheit w7erdt by den Heer de Ruiter

en den Krygsraadt aangemerkt , dat 's Landts vloot weinig hulp van

Spanje hadt te verhoopen : dat de Spaanfchen nu flechts tien fcheepen

by der handt hadden , en daar onder vyf flechte , die ook maar voor

twaalf daagen fcheepsbehöefte in hadden : zoo dat het groot geweldt

van de Franfche zeemaght op 's Landts zeventien fcheepen meeft zoude

aankoomen. Derhalven verftondt men eenpaarighlyk , dat men t ver-

trek niet zou uitftellen: 'tgeen de Heer de Ruiter den Onderkoning niet

een brief bekent maakte. Daarna ontfing hy noch van den gemelden

Onderkoning een brief , die van deezen inhoudt was

:

Zeer uitneemende Heer.

b
Ec« andre Myn Heer , Zoo terfiondt ontfang ikUw Ed. briefvan heeden ,

waar

den onder- h 'tUw Ed. belieft my te antwoorden op den mynen van gifleren,
*n

koning ten blyve ik in de raadeloosheit die Uw Ed. kondt denken: nadien Uw
deaTndT" volherdt in zyn befluit van zich deeze uitwerking uwer verrichW&

Ruiterge- fonttrekken. Ende in gevolge van 'tgeen ik in 'tgefihrift van gifter
ett

fchreevcn. cjjw aangekundigjot , herhaale ik 't zelve wederom bydee&i*'

in den naame van den Koning mynen Heere : feilende Uw Ed. degroo

nadeelen , die hier uit te volgenfiaan , voor oogen. Ende al hoewelt* 1®
noch voede met de hoope dat Uw Ed. zyn vertrek zal opfchorten, * .

zal ik aanflondts de felouque , die Uw Ed. ordonneert dat hem *a
!fe ,

gen, afzenden , en ben ten dien einde bezich met fchryven: nietM0
lende of te Napels zullen d'ordres van de Heeren Staaten Generaal^'
den gevonden, ftrekkende om ons uwe byflandt voor noch zes m#an
in deeze uitwerking der verrichting te doen genieten : volgens het$>ee

*e
.

my de Koning, mynen Heere
, heeft verwittight. Ende ingevalle y

zyne reize in 'twerk fielt, zoo verzoek ik dat Uw Ed. niet wil na
jf.

a'

ten Napels aan te doen > op dat noch erlanght magh worden, dat**®

Ed. zich zonder tydtverlies wederom begeeve op deeze hooghte. bn
,

ondertujfchen wenfeh ik , dat Uw Ed. myne oprechte genegentheit n

meenighmaalen tot zynen dienft en welbehagen gebruike. Godt beW'

re Uw Ed. noch veelejaaren , die ik hem toewenfehe. Melafl »

a

zz Januarius 1676.

Zeer uitneemende Heere

,

Ik kujfeUw Ed. handen , als des zelfsgeringhfie ^Dienaar »

DE MARQUIS VAN VILLA FRAN^A-

Het lede verzoek van den Onderkoning , dat de Heer de

met 's Landts vloot vertrekkende, eerft zyn koers naar Napels zo ^
men, om te zien of hy daar geen andre ordre zou vinden, heeft y

geftaan , indien windt en weder zulks kon toelaaten : en daar op
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men noch ten zeiven daage onder zeil. In 't uitzeilen werdt de Heer 167^
de Ruiter, of 'sLandts vlagge, van 'tkafteel noch met zeven fchooten 'SLandts

vereert, die hy met gelyk getal beantwoordde. Hy falueerde ook in ^McTaflb
't voorby zeilen de vlagh van den Admiraal van Spanje , en die hem ,

t zeiI -

met gelyke fchooten. Buiten de baay gekoomen , ftelde hy zyn koers ,
" Un '

met een Ooftelyke windt, naar 'teilandt Stromboli. Den drieentwin-
tighften

,
voorby Stromboli geraakt , zondt hy twee perfoonen , Albert

en Pieter van der Sprang , voor uit naar Napels : den eerften met brie- DeR-n
!
tcr

Ven aan den Onderkoning , en den tweeden aan den Ncderlandrfchen ven^aa"*"

Konful van Daalen , met brieven , om van daar aan de Heeren Staaten NaPels -

te beftellen , en om te verneemen of daar geen brieven van den Staat

aan hem waaren gekoomen
, aangaande zyn langer verblyf ontrent Si-

cilië , ten dienft van Spanje. Doch als dees afgezondenen zonder eeni-

ge nader ordre daarna te rugh quaamen , vervorderde hy zyn reize , zon-

der te Napels aan te loopen. Den leften dagh der maandt kreegh men Komt in *c

het Noordteinde van Sardinië en Corfica in 't gezicht. Toen gaf de Heer|^ ĉ

van

de Ruiter ordre , dat de Kapitein de Jong , als Kommandeur , nevens de 3 1 ia».

Kapiteinen Broeder, Graaf van Styrum, Meegang en Noirot, voor uit
fĉ

c

e

"dt

cn
yf

naar Livorno zouden zeilen : om zich daar by de Smirnaasvaarders , na^Livor-

die onder 'tbeleidt en geley van den Schoutbynacht de Ruiter, zynen no *

zoon, naar Hollandt zouden zeilen, te vervoegen, en 't geley te ver-

fterken. De gemelde Schoutbynacht was den achtentwintighften De-
cember te Livorno aangekoomen : en zommigen verhaalen , dat hy wei-

nig daagen te vooren met de ryke Smirnifche vloot de Franfche zee-
maght , die toen , naar Sicilië zeilende , daar ontrent was , gelukkiglyk
ontging , en dat hy binnen 't eilandt van Elba door zeilde , op den zeiven
dagh dat de Franlchen hun koers buiten 'teilandt vervolgden. De Heer
de Ruiter beval , naa 't afzenden van den Kommandeur de Jong naar
Livorno , aan d'andre fcheepen , die hy by zich hieldt , dat ze koers zou-
den ftellen bezuiden Minorca, Majorca, en Yvic/a, zoo de windt daar

toe wou dienen , of anders benoorden om : en ftelde , indien iemant
door ongelegentheit van de Hooftvlagh moght geraaken , de rendevous
of verzaamelplaats in de baay van Alicante. Daar op voortzeilende , Komton-

en den vierden van Februarius ontrent Gorgona ( een kleen eilandt ten eSai"
Zuidtweften der ftadt Livorno) koomende , kreeg hy vyf fcheepen in Go^ona.

't gezicht, en begoft, toen ze naarder quaamen , te merken, dat het de * Febr -

fcheepen waaren die hy den leften der verleede maandt naar Livorno

hadt afgezonden. Deez' , 's avondts laat by hem koomende
, braghten

hem een brief van zyn Hoogheit den Prins van Oranje , den negentien-

den December des verleeden jaars gefchreeven , luidende als volght.

Edele

,

Brief van

Geftrenge, vroome ,
lieve bezondere

,

heïd°
os"

Al hoewel de conventie
1

, tuffchen haare Hoog. Moog. en den Koning gj**.™

van Spanje aangegaan, noopende de equipagie 1 van 18 oorloghfcheepen

naar de Middellandtfche zee , V E. commandement 3 aanbevoolen
,
alleen^ere€U*.

was geprojefteert* voor den tydt van zes maanden ,
diemet de aanfiaan- 7S«.

de maandt Januarim mdclxxvi ftaan te expireren', ende dat VE.ft'ng-

zich dienvolgende in verlegenheit zoude vinden, wat men met de voor-
\ 0

e

a

'

t

eJr\

fchreeve fcheepen zoude moogen uitrechten, ende of en wanneer die zou- pen.

den moeten repatriëren 6 en te rugge koomen ,
zoo hebben wy noodïgh f^fjff"-

geacht V E. mitsdeezen bekent te maaken, dat den tydt van de voor- raderiandt

fchreeve zes maanden juift zoo precys 7 niet is gedefinieerd, dat VE*^
aan- S Bepaalt.
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1676. aanftondts met de expiratie » van dien zoude moeten wedm^l^T
9 Hetem- ren, zonder het principaal vo ooghmerk van den Staat tefoeoa

d
To

n

Foor reikt : en dat daarenboven tufchen zyne Majefteit en haar Hoog. moo^

nmmfte'. van nieuws gehandelt wordt , omme den tydt van de ™wjchreeve

xiVerie*- maanden, voor noch andre zes maanden te prorogeren
11

.
IVj z

,

V E. dan van den uitflagh van dien , en wat V E. nader te doen za

ufémit- hebben, adverteren 1 ', en onze meininge en intentie laaten toeko m
'

,

zoo haaft van de voorfchreeve zaake eene afkomft ter eenre °Pefr
zyde zal zyn gemaakt , daar op V E. zich geruft kan houden

,

atew£

hiermede, Edele, Geftrenge, vroome , lieve bezondere ,
b
f

veei™_
de befcherminge van Godt almaghtigh. In 'sGravenhage ,

den 19 u
cember 16 7

5.

UE. goedtwillige vriendt,

G. H. PRINCE d'0 RANGE.

Ter zeiver tydt werdt hem noch een brief ter handt geftelt, dooi
:

den

Secretaris ter Admiraaliteit t'Amfterdam , zes daagen later ,
gelcnreev >

en van deezen inhoudt.

Myn Heer.

den sfcrcu Met de voorledenepoft heeft zyn Hoogheit , onder couverte van den*Je
ris t« Ad- fultot Napels , aan V Weled. gefchreeven over de provifwnele conttn

van'sLandtsvlooteindeMiddeUandtfchezee, vanwelkempott*^
dam aan dc ne hadde gezien dat met deeze poft een dubbeidt ™^ gezonden

,

Rultcr
* door het vertrek van zyn Hoogheit uit den Haagh met en heep m

gefchieden: ende dewyle door haar Hoog. Moog. van de refolutte W^
langer vcrblyf noch geen aanfehryvingh aan het Kollegie ts gedaanU ^
is by haar Ed. Moog. geen ordre geftelt tot het zenden van eeutg

vres, daar op dat V Weled. inhet doen provideren van de fcheep

w

flexie gelieft te maaken, dat noodigh gevonden hebbe over teJ^O ^
ontwyjfelyk dat denViceroy -vanNapels zal bezorgen dat de fcheeP

J>^g
provideert zullen konnen worden , aan de welke dat daar toe »007^
Spaanfche Minifters alhier verzoek is gedaan. De jonghfte advyZen ' _
wy vanV Weled.gehadt hebben , zyn van den eerften November , ^f^/
gen ons in verlangen om naader tydingen te krygen. Met dat V

y en t

van de publicque advyzen is gedient ,
zalmy tot de zelve niet in

-/^

ende voor V. Weled.partictüier zeggen, dat het met V ^^yi^eU'
noch wel is. Waar mede dat, naar myn gebiedend aan alle de

de ,
verblyve ,

Myn Heer

,

V Weled. ootmoedige Dienaar,

J. DE W ï ^ V r'

DcRuiter De l. Admiraal de Ruiter, den brief van zyn Hoogheit g
clc

,
r u it

-

^Na7e!s overwoogen hebbende , befloot , dat hy met 'sLandts vloot, ^^"de
cn sici] le

ftei te ru„h naar Napels , en voorts naar Sicilië zou ze *leIV te Na-
te

4

k
S!

n
* Franfchen alle moogelyke afbreuk te doen, vertrouwende datw ^

pels naarder aanfehryving van hunne Hoog. Moog. zou vin
^

ftelde derhalven zyn koers terftondt naar, d'eilanden Capraw
iteï-

cn voorts naar Napels. Doch hy gaf zyne Hooftoftcieren flC0
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nen te kennen , wat hem door zyn Hoogheit was aangefchreeven : ftel- 16 76.
lende , indien iemant van de Hooftvlagh afdwaalde , de baay van Na-
pels tot rendevous, of verzaamelplaats. Den tienden der maandt quam 10 Fdr.

de vloot ontrent het cilandt Ifchia , dat ten Weften van de golf of zee-

boezem van Napels leit : doch men hadt de windt uit de golf Noordt- ifchiaen

oofttenooften, en dat zeer ongeftaadigh , dan ftilte en dan koelte, zoo voor

â

e

ŝ

If

dat men weinig kon vorderen. De Heer de Ruiter zondt toen met een
V

Maakt
P
zyn

felouque een brief aan den Onderkoning van Napels , den Marquis de
ko™ft *?OE

los Yelez , en een ander aan den Nederlandtfchen Conful van Dalen, aan den Ou»

om zyn komft bekent te maaken. Daar op quam noch 'savondts ten dcrkonil1g

zes uuren de gemelde Conful, met een Luitenant Generaal , aan zyn
1**"11,

boordt , en braghten hem een brief van den Onderkoning , die zich

over zyne komfte ten hooghften verblydde , hem heufcheïyk begroet-

te , en noodighde om in de ftadt te koomen. In 't flot van den brief

las men de volgende woorden : T)'ontjlaaging van de Hongarifche Re~

ligieufen {zoo werden de ^Predikanten bier genoemt) is vergunt , zoo

draa ik maar geweeten heb dat het Vw Excellenties believen was
dat zulks zou gefcbieden : en ik wachtte , om die in 'twerk te ftellen,

alleen naar Vw Excellenties komfte ; op dat zy die genade door uw
handt zouden ontfangen. Doch , niet tegenftaande die milde toezegging

van vrylaating, fcheen d'Onderkoning daarna te aarzelen, en de Heer

de Ruiter moeft daar noch ernftig om fpreeken , eer hy ze ontfloegh.

Men deed voorts dien avondt en den gantfehen nacht zyn beft om de Hykomt

baay van Napels in te laveeren : doch net duurde noch tot den volgen-
J^iNa

den avondt eer men in de baay en voor de ftadt ten anker quam. D'on- pels.

derkoning van Napels, de Marquis de los Velez , liet zich noch den ^
F
ft

r

\
zeiven avondt met verfcheide vaartuigen

, prachtig toegeruft
, nevens denOad™

veeie Grooten en Edelen, aan zyn boordt brengen, hem verwellekoo- ^Jj"^'
mende, groot genoegen en vreughtbetoonende over zyn aankomft. De

wc e
°mt'

Conful van Dalen hadt hem 's avondts te vooren genoeghzaam verzee-

kert, dat de Hongarifche Predikanten waaren ontflaagen , daar noch-

tans niet op volghde. Doch nu zocht hy , door zyn Predikant Weft-
hovius aangemaant , zich van de tydt en gelegentheit te dienen , om
hunne verlofling te bevorderen. Toen de drang in de kajuit verminder-
de , en dat veele Edelen zyn fchip van boven tot beneden gingen be-

zien , nam hy zyn flagh waar , en fprak den Onderkoning met deeze

woorden aan : 'Daar is aan Vw Excellentie tot tweemaalen voor de Zyn ge-

Hongarifche Tredikanten , die op de galeyen zyn gebannen
, gefebree- 2n ondec-

ven , met verzoek om hunne ontflaaging. *Daar op zeit men dat hunne koning , ten

banden nu wel eenïghzins zyn verlicht, maar ze zyn noch niet in vry-^^J
heit geftelt: dat ik nochmaals van Vw Excellentie verzoeke; nadien rifchePre-

ik niet en weete dat die mannen zulk eenftraffe hebben verdient. Vw^™^
Excellentie doet my d'eere van my te verwellekomen , met veele teeke- flaverny

nen van achting en genegentheit , daar ik my in behoore te verblyden, z™

"Doch Vw Excellentie gelief te weeten , dat ik nu niet bly kan zyn. Wat

vreughde zou ik konnenfeheppen uit al d'eere die my gefcbiedt ,
zoo

lang als myn lieve broeders , die Tredikanten, daar op de galeyen zit-

ten, en zoo mühandelt worden. Wil derhalven Vw Excellentie iet

voor my doen , en toonen dat hy my genegen zy , gefyk hy zeght
,
hy ont-

flaa dan deeze ellendieen uit hunne banden. Dit fprak hy met zulk een

ernft en nadruk
, dat hun beide , zoo wel die hoorde als die fprak

, de

traanen uit dWen borften. <De brieven, zey toen d'Onderkoning

,

XVII Boek. F fffff daar
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1676. daarVw Ed.van fpreekt , heb ik ontfangen , en met ofmerking gelee-

zen, en 'tdoet my zelf wee dat die goede luiden tot die uiterjte ellen-

de der galeyen zyn gebraght. Maar Vw Ed. weet dat ik onder mynen

Koning en Heere fiaa , wiens meening my in deezen onbewuft M ,
en dat

ik ,
geen volkoomen maght hebbende om hier in te treeden ,

niet kan doen

wat ik wel gaarne zou willen. Ook zyn H des Keizers gevangenen.

'Tü my leedt dat Vw Ed. iet van my eifcht dat aan my niet jlaat ,

maar aan den Koning mynen Heer , en aan zyn Keizerlyke Majejten

aan wien men daar over zou moeten fchryven. Dit zeggen bedroei e

den Heer de Ruiter dermaate, dat men 'taan zyn gelaat kon zien, 00K

werdt het gemerkt van den Onderkoning, die, zichhy zich zeiven wat

bedenkende , en de zaak overweegende , zich eindclyk tot de ^ul^
r

kraSgttaat
keerde > met deeze woorden , Wei nu myn Heer, wie zou zulk eenAd-

zyn verzoek miraal, die de befchermcr en behouder ü van deeze Landen, en daar

toc
' wy zoo zeer aan zyn verplicht , iet konnen weigeren ? Ik zal ze dan

om uwent wil doen ontjlaan: doch onder voorwaarde , datgy %e op ae

vloot zult houden , en niet onder 'tgebiedt van mynen Koning of van den

Keizer aan landt zult laaten zetten: op dat hun niet erger overkoorne.

Ik zou hen dan niet konnen befchermen , en doe dit nu zonder laft.
Maar

ik meen dat ik mynen Koning , met u dit in te willigen , al ü't zonder

zyn verlof, dïenjl doe : en daarom heb ik 'tgeen gy zoo ernfiig
verzoekt

niet willen weigeren. Hunne vryheit is u gefchonken. De Heer de Rui-

ter bedankte daar op den Onderkoning , en zeide , dat hy zyn Predi-

kant terftondt zou zenden om hen af te haaien. Dit ftondt d'Onder-

koning toe , en beloofde ordre te zullen ftellen , ten einde dat men iQ

zyn Predikant zou overgeeven. Hy was zoo haaft niet van boordt ver*

trokken , of de Predikant Wefthovius , vergezelfchapt met den Predi-

kant van den Viceadmiraal de Haan , Jigidius Viret , voer met dfl

floepen naar de galeyhaven , en verzocht , zich naar 't Hof begeevend »

aan zyn Excellentie , dat men de gemelde Hongaren in zyne hann

zou ftellen. Toen gaf d'Onderkoning terftondt bevel aan den
' 0

van Piombino , Generaal der Napelfche galeyen , dat hy ze Z^U °?
'

twunig
flaan

:

die daar °P zich mec zYn gevolg naar de galeyen begaf, cn &n

Hfugari- Predikant Wefthovius drieëntwintig Hongarifche Predikanten roetelde,

kantel' die men dien avondt noch op 'tfchip van den Viceadmiraal de Haa"

worden uit braght. Den volgenden dagh haalde de gemelde Wefthovius noch ce

d« Nape"-
Hongarifch Predikant uit het flaaven gafthuis , daar hy ziek en aan een

ïthegaieyen zwaare keeten geflooten lagh, en noch twee uit een gevangkenis- Vü
omflaagen. werclen dees Predikanten, tot^sentwintig in getaale, (onder de we-

ke drie Rectors of beftierders van fchoolen waaren) tenleftenuithnnn

bange flaverny , ( die zy nu meer dan negen maanden ,
zedert

achtften May des voorleden jaars , op de Napelfche galeyen hadden g

leden) door de voorfpraak van den Heere de Ruiter , verloft. Zy (
J
ü

.

aa^e
in een jammerlyke geftalte in de Hollandtfche vloot , met verfene

kleederen, halfnaakt , met uitgemergelde lichaamen ,
afzienlyk

do0l

jioU
.

len en wonden ; zoo dat men ze niet zonder medoogen kon aa nl<j

wen : te meer , om dat daar onder waaren mannen grys van ouder 1

^
die door hun deftig, bleek en vervallen weezen ,

eerbiedenis en
f

ming verwekten. Ter gedachtenis van hunne volftandigheit in c

^
flaan van zoo veel ellenden , om de belydenis van hunnen god ts

.^o£,

met gedult verdraagen , zal ik de lyft van hunne naamen nier*" ^
gen: en eerft die de Gereformeerde Religie beleeden, te weeten, - r^

ug
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nusKallai, Johannes Szomodi, Stephanus Batorkeffi , Francifcus Foris 16j6.

Otrokocfi , Johannes Jablonczai , Bafilius Köpeci , Georgius Aliftali

,

Johannes Ujvari , Stephanus La.dmoci , Stephanus Sellyci ,
Stephanus

Harfanyi , Petrus Kalnai , Georgius Körmendi , Petrus Czeglédi , Mi-
chaël Karasznai , Michaël Szalochi, Martinus Szent-Peteri , Andreas

Szodoi, M Thomas Steller, Valentinus Kocfi, en Petrus Simoni. De
drie lefte waaren Recloren van Gereformeerde Schooien geweefl: , en de

volgende vyf waaren Leeraars van d'Aughsburghfche belydeniffe , naa-

mentlyk, Samuel Nicletius , Balthazar Nicletius, Nicolaus Leporinus

,

Stephanus Sedenyi , en Nicolaus Buganyi. Zy werden daarna gezaa-

mentlyk aan 't boordt van den L. Admiraal gebraght , daar zy hunnen

verlofTer met onuitfpreekelyke vreughde voor hunne verkreege vryheit

bedankten. Hy zeide daar op , Dankt uwen Godt , ik heb niet meer ^£itcrs

gedaan dan ik fchuldig was. Maar ik heb verftaan dat eenige van u waadigh

luiden Gereformeerden en zommige Lutherfchen zyn. Zy zeiden , Dat 's ge<prek met

waar: en hy daar op, Nu hebt gy ondervonden dat de Tapijten, uwe rc

c

he
p"^"

"

vyanden, u als eenerley volken op eene wyze hebbengehandeit , en even kantcn.hcm

zeer ge/laaght. IVy zyn ook, zeide een der Gereformeerden, onder JcSS^e
'/gemeene kruis als broeders , jaa als een hert en ziel geweefl ; en als verloflïng,

'wy eenige aalmoes van geldt of onderflandt kreegen , V was ook voor de

Luterfchen ; en als zy iet ontfingen, 'twas ook voor ons. Op welke

woorden de Heer de Ruiter hun met deeze noodige en nutte vermaa-

ning liet gaan , Gaat dan heenen , en doet uw beft , een ieder by de zy-

nen, dat gy , fhuis koomende , een mooght zyn of worden, en ik zalnooit
aangenaamer dank ontfangen. Dus toonde dien Chriften oorlogsheldt

zyn liefde tot de vreede der kerke. Daarna werden de verlofte Predi-

kanten op verfcheide oorlogfcheepen verdeelt , en den Kapiteinen be-

voolen , hen , die met verfcheurde kleederen half naakt waaren , op nieu

te kleeden, en, naar de waardigheit van hun ampt, wel t'onthaalencn

te verzorgen , ter tydt toe dat men gelegentheit zou vinden om hen

naar eenige veilige verblyfplaats te brengen of te zenden. De Heer de

Ruiter hieldt den Lutherfchen Predikant , genoemt Samuel Nicletius

,

op zyn fchip. Ten zeiven daage, den twaalfden der maandt, voer de llFel> '

L. Admiraal, met de Hooftofficieren en Kapiteinen, naar de ftadt Na- ^enbe
pels, om den Onderkoning te begroeten, daar hy op een heerlyke wyze Slankt de/"

ten Hove werdt ingehaalt, ontfangen en bejegent. Hy bedankte toen Onderko-

zyn Excellentie voor de vryftèlling der Predikanten. Ten zeiven daage °S ordrc

gaf hy zyn Hooftofficieren, Kapiteinen en Kommandeurs, fchriftclyke rc-

laft, dat ze zich, boven de tydt van acht maanden, die ze zich door dê^ote!"

ordre van d Admiraaliteit van vivres hadden voorzien , noch zouden op

nieuw voorzien voor den tydt van tien weeken , of zeventigh daagen.

Zederdt werden eenige daagen met vlyt befteedt , om zich van water

,

brandthout en alle behoefte te voorzien , om de fcheepen te krengen,

te teeren , en te verzorgen. Den zeventienden werden de Hooftofficie- 17

ren en Kapiteinen aan des Admiraals boordt gefeint, en hy belaftte dat

zich een ieder klaar zou maaken , om 's anderendaaghs tzeil te gaan.

Naa den middagh vereerde d'Onderkoning aan hem ,
en den Vicead-

miraal de Haan, eenige gefchenken, ook zondt hy veel ververfching

voor al de Kapiteinen. De Heer de Ruiter werdt op dien dagh
,

we-

gens zyn Majefteit van Spanje , met zyn Koningklyke af beelding be-

fchonken. Deês beeltenis was konftig op goudt geamai leert, omringt

en verciert met acht roozen van diamanten, en etlyke honderden dia-

F fffff* mant-
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. mantfteenen , onder de welke acht uitftaaken in grootte en waarde.

Ook was daar een goude keeten by , dienende om die beeltenis op de

borft te hechten. Eenige melden dat de L. Admiraal met een kondig

gedreeve zilvre fchootel werdt vereert, ook meteen ftaf met diamanten

omzet. Ook is 't zeeker dat hem d'Onderkoning een Koningklyk ra-

pier met een geveft van bloedtkoraal , dat men zyn Hoogheit Don Jan

van Ooftenryk, indien hy te Napels waar gekoomen ,
hadttoegefchikr,

vereerde. Doch of dit op dien zeiven dagh gefchiedde , is my onbe-

wuft. Den volgenden dagh werdt men opgehouden door 't fluiten en

vereffenen der reekeningen met den Nederlandtfchen Conful en de

koopluiden , ter zaake van de geleverde levensbehoefte. De L. Admi-

raal zedert zyn verblyf in de baay van Napels geen nader aanfehryven

van de Heeren Staaten , aangaande zyn verder verblyf, ontfangen heb-

bende , fchreef daar over voor zyn vertrek naar Sicilië aan hunne Hoog.

Moog. , dathy , tot zyn leedtweezen , noch geen zeekerheit van zyn lan-

ger verblyf in die geweften hadt , dan de briefvan zyn Hoogheit van

den negentienden "December , derhalven verzoekende dat hem hunne

Hoog. Moog. ordre en meening dien aangaande als noch op 'tffoedighft

moght worden toegezonden. Wyders , dat hy hoofte dat het hmneBoog-

Moog. wel zou gevallen dat hy de vloot noch voor tien weeken hadt

doen voorzien. Dees brief was den achtienden van de maandt gf
te

f"

kent. Den volgenden nacht quam hem een brief van den Marquis de

Vayona , Generaal van de galeyen , uit Napels , ter handen , hem raaden-

de, (dewyl'er tydingwasdat deFranfchen, wel veertigh zeilen fterk, °P

eenigen aanflagh ftonden uit te koomen) dat hy met de Hollandtfcne

vloot zyn koers zoude ftellen recht naar Palermo , om daar met de

Spaanfche vloot te vereenigen , en dat hy hem daar met twee galeye"

zou volgen en vinden. Hier op ging hy den negentienden voor daag

met 's Landts vloot onder zeil. Hy falueerde de ftadt Napels met e

fchooten; de Viceadmiraal met negen , en de Schoutbynacht met zeven-

Maar de ftadt en de kafteelen fchooten wel honderdt fchooten >
°*

vmen met zeven voor bedankte. De koers werdt gcfteldt naar de kay
van Palermo , daar men , van de vloot afdwaalcnde , dc vlagh Z°udc

opzoeken.
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MICHIEL DE RUITER,
Hartog , Ridder &c. L. Admiraal Generaal van

Hollandt en Weftvrieflandt.

ACHTIENDE BOEK.
aa dat de L. Admiraal Generaal de Ruiter uit de baay dc Ruiter

van Napels
,
gelyk in 't voorgaande boek is verhaalt

, i^^JJ"
met 's Landts vloot was t'zeil gegaan, kreegh hy naa vloot te

S

vier daagen zeilens den baay van Palermo in
J

t gezicht ,
Palcrmo.

en raakte den drieëntwintighften van Februarius , ne-
15

'
r'

t vens de Viceadmiraal de Haan , en de Kapitein Mid-

[
dellandt, (die zedert de doodt van Verfchoor de vlag

aïs Schoutbynacht voerde ) met noch zeven fcheepen , en de fnaauwen

en branders , noch achter de moulje van Palermo. D'andre zeven fchee-

pen bleeven op de reede. Den volgenden dagh quam de Prins van Mon-
tefarchio-, en daarna de gantfche Magiftraat, den Admiraal verwelle-

koomen. Hier vondt hy zich door lekkagie genoodtzaakt zyn fchipte Hy wordt

kielhaalen , 'twelk met het loflèn van gelchut en andre zwaarte werdt scnoodt
-

in 'twerk geftelt. Doch men kon 'tzwaarlyk op zy noch de kiel boven "wote
7"

water krygen ,
dewyl 't fchip zeer daalde : maar men zagh echter de fcdhaakn.

kiel , voor en by de vergadering van de kiel en Heven , zoo ontftelt en

gebrooken , dat het een fchrik was om te zien. Terwyl men alles , zoo
veel als 't moogelyk \yas , kalfaatte en voorzagh , hadt men in 't werk
zoo veel ramp en tegenfpoedt , dat 'er wei vyftien of zeftien daagen ver-

liepen eer men te recht kon raaken. Midlerwyl werdt hy met zyn
Hooftofficieren en Kapiteincn , eerft van den Prins van Montefarchio , en *7 Fek.

daarna van de geheele Magiftraat van Palermo , met groote heerlykheit i Maart.

ten middaghmaale onthaalt. Ook werdt de Heer de Ruiter te vooren *7 Fetr.

door den Raadt met twee zilvre fchootels , ter waarde van vyfhonderdt

gulden , en met een ftuk roodt damaft van tweehoriderdt ellen lang

,

wel twaalfhonderdt gulden waardig, befchonken. Den vyfden Maart s Maart.

quam ook de Marquis de Vayona met twee galeyen van Napels by de

vloot , en de Prins van Montefarchio vertrok den negenden met een

galey 'naar Napels , en voorts van daar naar Madrid, om rekenfchap van

zyn bedryf te geven. Den dertienden raakten de meefte fcheepen van ach- 1
3 Maart.

ter de moelje buiten in de baay , en ten zelvcn daage hadt de L. Admiraal

al de Spaanfche hoogc Bevelhebbers op zyn fchip ten eeten :
daar beflooten J4*w

Werdt , dat ook de Spaanfche fcheepen 's anderendaaghs zouden t zeil landtfehc

gaan. Daar op liep de Hollandtfche vloot des morgens voor den middagh ^i~pt

in zee. Daar de Spaanfche Admiraal met twee andere, en daarna noch van Pa-
drie Spaanfche fcheepen op volgden. Doch den volgenden dagh t voegde

zich de geheele Spaanfche vloot, beftaande in tien oorloghlcheepen
,
een spaanfchc

petasque en een brander, t'zaamen twaalf zeilen, by de Hollandtfche. ;^b,

De L. Admiraal de Ruiter deelde toen aan ieder zyn ïnltructie en be-
1

Ffffff3 ricm%
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i67 6. richtfchrifc uit , daar men zich naar zou richten : zullende ,

volgens

'tgeen verdraagen was, de Heer de Ruiter devoortoght, deSpaatUcne

de middeltoght, en de Viceadmiraal de Haan d'achtertoght hebben,

's Landts Dienvolgens werdt 'sLandts vloot nu in twee esquadres verdeelt. Het

vloot wodt eer fl-e t
onder den L. Admiraal de Ruiter , voerende de wimpel van de

^Xsm-grootefteng, beftondtuit negen oorloghfcheepen , drie fnaauwen ,

twee

dcdt. branders, en een behoeftfchip : het tweede, onder den Viceadmiraal de

Haan, de vlagh voerende van de voorfteng, uit acht oorloglcheepen

,

drie fnaauwen, twee branders , en een behoeftfchip. Het fchip de Spie-

gel, dat d'overleden Schoutbynacht Vetfchoor plaghte voeren, we"1

ge (lelt onder 't gebiedt van den Kapitein Schey , wiens fchip Ellen ,

'sdaaghs naden zeeflagh van denachtften Januarius, gelyk verhaalt is,

door zyn lek was gezonken. 'S Landts vloot , nu vereenight met de

Spaanfche , over de welke Don Francifco Pereira Freire de la Cerda
,

Vi-

ceadmiraal Generaal van zyn Majefteits vloote, 't gebiedt voerde ,

lte
"

de nu den koers naar Melaflb. Midlerwyl hadt men in Hollandt ken-

nis gekreegen van 't vertrek van 's Landts vloot uit Sicilië. Den eenen-

xiFeb. twintighn.cn Februarius werden in de vergadering der Heeren Staaten

drie brieven van den L. Admiraal de Ruiter, aan den Raadtpenfionans

Fagcl gefchreeven
,
geleezen : d'eerlle gefchreeven den 11 van Januariusi

,

zeilende in de baay van Melaflb, de tweede gefchreeven den i?> » j

'teilandt Stromboli, en de derde den 31 der zelve maandt, t>eoolte

'teilandt Corfica : houdende verwittiging van de gefteltenifle van 's tan

vloot, en dat hy, de Ruiter, volgens d'inftruc'tie hem by den Hee

Prinflè van Oranje mede gegeeven , hadt bcflooten , weer naar 't
Vader-

landt te keeren. Ook heeft de Raadtpenfionaris ter vergadering &
voorgedraagen, wat ordres zyn Hoogheit den Heer de Ruiter van ty

tot tydt hadt toegezonden, en laaten toekoomen , om noch eenigenty

ontrent Sicilië te blyven , en aldaar met 's Landts vloot den vyand c

J

*

breuk te doen , mitsgaders wat dien aangaande ook noch dien dag»
^

Refoluti- zyn Hoogheit was gedaan. Waar opberaadtflaaghtzynde , hebben" 1

anHoT" ne Ec*' Grooc M°°g- zich d'ordres, die zyn Hó*ogheit den HeeC

kndt.ftrek- Ruiter hadt gegeeven , om met de vloot ontrent Sicilië noch *e ve
f'

SandtT
Dtyven » cn ^en vyandt afbreuk te doen , wel laaten gevallen :

en
j

viooTnoch voorts goedtgevonden en verdaan , dat als noch , zoo wel ter Getier^

SE?hou
^teit Hoogheit , en elders daar het van vrucht kon ^?n

ê

den, enSet a ê vfyt zoude worden aangewendt , om de voorfchreeve vloote tfl

zes fchee- Middellandtfche zee te houden , en te doen wederkeeren : ende ^at<v0nu^
EetkoK

er
" de zelve vloot met noch zes fcheepen van oorlogh ,

ieder van ffifWfaje^

ken kanon , moght worden verfterkt ,
by aldien zyn Koningklyk?

, aen

fteït van Spanje kon worden bewoogen om twee derden van d'on

in de toeruftïng van de voorfchreeve zes fcheepen te draagen. w *
n

der ter vergadering van de Heeren Staaten Generaal , op >tont
ĉQ00'

van etlyke brieven des L. Admiraals , daarna werdt gedaan en .^cn
17 Maart, ten , kan men zien uit hunne Hoog. Moog. refolutie, den zevcn^ hier

Maart genoomen , en den Heerc de Ruiter toegezonden , ge j

volght.

De Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Bticfdcc Edele, Geftrengc, vroome, lieve getrouwe, ^H"crcn . / nfaden,
en

staaten Ge- Wy hebben ontfangen uwen briefvan den 18 February ieJ Jt
en

ScRmte" de duplicata van des zelfs brieven van den 11 der zeiver maanu
,

^
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den 9 January daar te voorens , daar nevens gevoeght

,
noopende onder 16-6.

anderen de prolongatie ofte het langer verblyfvan de vloote in die ge-

weften , en het reviflualieren van de zelve voor noch tien weeken
,

ende daar op genoomen de bygaande refolutie , die wy V toezenden tot

refcriptie ,
narichtinge , en om zich daar naar te reguleren. Waar mede

eindigende, beveelen wy V in Godes heilige protectie. IndenHage, den
ij Maart 1676.

Ter ordonnantie van de hooghgemelde Heeren Staaten Generaal.

Extract uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren

Staaten Generaal der vercenighde Nederlanden.

Martis , den 17 Marty 1676.

Ontfangen een mijjive van den L. Admiraal de Ruiter ,
gefchreeven

d£
cfoIutie

in 's Landts fchip d'Eendracht , ten anker leggende in de baay van Na-
pels , den 1 8 February lejtleden , en daar nevens duplicata van zyne neraai

, op

brieven van den 11 der zeiver maandt , en den y January daar tevoo- ^ni^ic
ren, houdende advertentie , en onder anderen , dat den ordinaris poft uit Ruiters

Hoüandt , 's daaghs te vooren aldaar aangekoomen zynde , als noch geene J^ÏÏJ
Cn

brieven van haar Hoog. Moog. ofte zyne Hoogheit voor hem L. Admi- van zyn ver-

raal mede gebraght hadde : zoo dat hy , tot zyn leetweezen , noch geen
sicüie" gc"

C

zeekerheit van de prolongatie, ofte het langer verblyf van de vloote in noomen.

die gewefien hadde , als de mifftve van hooghgemelde zyne Hoogheit
,

daar van hy by zynenjonghften in het breede aan haare Hoog. Moog. ge-

fchreeven hadde : verzoekende derhalven dat hem L. Admiraal haar
Hoog. Moog. ordres en meyninge dienaangaande als noch op Hfpoedighfte
moghte werden toegezonden. IVyders , dat hy L. Admiraal hoopte , dat
het haar Hoog. Moog. welgevalligh zoude weezen , dat hy de Hoofd-

officieren , Kapiteinen en Kommandeurs van de voorfchreeve vloote by

atle hadde geordonneert , dat ze haar boven den tydt van acht maan-
den, gelyk haar by het Kollegie ter Admiraaliteit tot Amfterdam gelaft

was
, noch voor den tydt van tien weeken zouden revïHuaïieren , daar toe

een ieder zyn beft gedaan , en, voorzoo veel hem bekent was , de noodi-
ge vivres ook bekoomen heeft. IVaar op gedelibereert zynde , ü goetge-
vonden en verftaan , dat de Heeren Staaten van de refpetïive Trovin-
cien nochmaals by 'mijfive zal werden gereprefenteert , hoe veel den

Staat daar aan gelegen leit dat de ftadt van Meffina niet magh bly-

ven onder de maght van den Koning van Vrankryk , en dat zyne Maje-

fteit ook geen verdere progrejfen aldaar en komt te doen, gemerkt zulks

de conditiën van de vreede te zwaarder en erger zoude maaken, gelyk

zulks de Heeren Staaten van de hooghgemelde Trovincien
, by haar Hoog.

Moog. mijjive van den derden deezer maandt , met zeer bondige redenen

ü voorgedragen en vertoont , daar toe in deezenwerdtgercfereert , met

iteratifen niettemin zeer ernftigh verzoek, dat de Heeren Staaten van

de hooghgemelde Trovincien noch voor den tydt van andere zes maan-

den
, ofte zoo veel langer als de noodt zulks zoude moogen vercijjehen ,

in de continuatie en tot verblyfvan de voorfchreevefcheepen in de Mid-

dellandtfche zee Jjoe eerder zoo beter willen confenteren ,
en der zei-

ver confenten ten fpoedighften alhier ter vergaderinge doen openen en

inbrengen , en dat de Heeren Staaten van de hooghgemelde Trovincien

daar nevens ook zalwerden bekent gemaakt , dat haar Hoog. Moog. den

gemelden L. Admiraal de Ruiter hebben aangefchreeven , en provifione-

lyken
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1676. Men gelaft, tot nader ordre, aldaar te verblyven. "Dat wyders den

gemelden L. Admiraal de Ruiter zal werden gerefcribeert ,
dat baar

Hoog. Moog. haar wel laten gevallen de ordre by den zeiven gejtelt
,
en

aan de Officieren van 's Landts vloot e gegeeven , om haar noch voor den

tydt van tien weeken te reviclualieren. T>at haar Hoog. Moog. over

de verdere continuatie en 't vcrblyf van 's Landts fcheepen tn de Mia-

dellandtfche zee aan de Heeren Staaten van de reffeBive Trovtnctm

in zeer ernftige termen hadden gefchreeven , en der zeiver c

^
n 'e
^, >

met verlangen te gemoet zagen : dat derhalven den gemelden L- &

raaiprovifionelyken , en tot naarder ordre , aldaar met 's Landts v

te zal verblyven.

GASP. F A G E L

Accordeert met het voorfchreeve regifter.

H. F A G E L-

Doch dees refolutien waaren 200 lang onderweege , dat ze in Sicilië

Dc Ruiter n jet en quaamen , als naa 't overlyden van den L. Admiraal. 'S Landts v 0

dcXmea ondemuTchen, die, gelyk verhaalt is, van Palermo was t'zeilgeg^

teMeiafib. QUam den twintidiften Maart, nevens de Spaanfche , in de baay v

xoMaart, >- * — ö
- • • 1 »- mi 700

' Melafïb. D'Onderkoning , Marquis de Villa Franca , toonde nu z^

veel vreughts over 't wederkeeren van den Heer de Ruiter ,
als BV

vooren droefheit hadtover zyn vertrek , en quam hem ten zeiven
-

ge , met een gevolgh van veele Grooten , bewellekoomen. Den e

Maart, entwintighften der gemelde maandt werdtde Spaanfche en Hollandtic

nSÏVat, Krygsraadt der 't zaamengevoeghde vlooten in de Generaals galey

den spaan- den Marquis de Vayona by een geroepen , om t'overleggen wat rne

Hoïiandt-
met de twee vlooten beft by der handt zou neemen. Men venv>

fchen"
C
"

toen eenpaarighlyk , dat men Mefïïna met allefpoedt te water en te >

Krygsraadt.
de moeft aanta ftcn , en den Onderkoning , door de Marquis de V

f̂ef

'

daar van kennis geevcn. Ten zeiven daage ontfing de Heer de** 111^
door een felouquc , van Napels afgezonden, brieven van zyn H°°& .

fl-

den Prins van Oranje , en den Raadtpenfionaris Fagel , van wc\^ct ,

houdt in het daghregifter des Admiraals geen gewagh werdt g
eniaa

ter
Hem quam toen ook een brief van den Groothartogh van Toskanen ^
handen , die een groot getuigenis gaf van 'sVorften hooghachting

e

genegentheit , en, uit het Italiaanfch vertaalt, van dcezen inhoudt wa
•

Zeer doorluchtige en zeer uitfteekende Heer.
^

Briefvan Ik zoude uw Excellentie niet konnen zeggen , hoe zeer ^lo^el-

hïto'hvan
haaren brief verplichtte, die zy my uit haare vloot , door defi

fe <fifa
Toskana

Van

hebber over de fcheepen , die laatft hier waaren , uit zyne vloot
, ^an

l Admiraal
^et toe^oomen : om dat daar niet alleen een aangenaamfan ^aar

dé Ruiten
3

haar genegentheit , die ikuittermaaten hoogh achte , in vin"e ? £e

daar ook met veelgenoegen d'uitftagh van den ftagh uit heb ge& .

' ^
uw Excellentie in de zee van Sicilië heeft gelevert ,

als ook »

met het welke zy uit dat dapper gevecht , daar zy my zulk ee

en onderfcheidentlyk verhaal van "heeft willen geeven is ger#a '

gjf ^
en

halven bedank ik uw Excellentie uit het vierighfte vanmyn ge**
^ ^er,

verlang ook haare wederkomft en verblyf op deeze &eWpn
^aU

flaan : op het vertrouwen dat zulk een naabyheit haar bevit g ^Qj}
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zich van my in eenige zaake te dienen : om de vierige begeerte van 1 6je.

haar te dienen niet feenemaal onnut , en de hooghachting die ik haare

verdienfte toedraage , niet zonder blyk te laaten. Het believedanVw
Excellentie deeze uitdrukking niet als bloote teekenen van beleeftheit

aan te neemen , maar als een hertelyke nooding , om zich van myne waa-
re wilvaardigheit in dit alles te belooven , dat ze zich by alle gelegent-

heit tot zyn behaagen en dienft zal laaten gebruiken. Ondertujfchen

bidde ik Godt , in 't afwachten van die dienft Uw Excellentie te konnen

bewyzen , dat hy de ferfoon van Vw Excellentie , die zoo veelgewichts

toebrenght aan de glory der Heeren Staaten , bewaare , en tot grooter

voorjpoedt behoede. Te Livorno , den Februarim \6j6.

Van Uw Excellentie,

Om hem te dienen ,

DE GROOTHARTOGH VAN TOSCANA.

In de twee volgende daagen hadt men een ftorm uit den Ooftzuidt-
d
* c

D

°™* lt

ooften , die ook in de baay van Melaflb zyn kracht toonde , en waar zuidtoo-

door het fchip van den Viceadmiraal de Haan tegens de wal werdt ge- fteu -

dreeven , met merkelyk gevaar van ongeluk : doch men zondt etlyke

floepen t'zyner hulpe, en hy raakte noch zonder fchaade van 't landt.

Den vierentwintighften was men op 't Hollandtfch Admiraalfchip in

vreughde, over de verjaaring van des Admiraals geboortedagh : want De Ruiters

hy was dien morgen ten acht uuren negenentzeftig jaar geworden , en T^w/.
nu in 't zeventighfte jaar zyns ouderdoms getreeden : hier over werdt

hy van de zynen met den wenfeh van gezontheit , en langer leven

,

ten dienft des Vaderlandts , begroet. Des anderendaaghs werden de ver- z
s
Maart'

lofte Hongarifche Predikanten , die tot noch toe op 's Landts vloot waa-

ren geweeft , en die men niet langer in 't gevaar van den oorlogh wou hou-

den , door ordre van den L. Admiraal de Ruiter , van genoeghzaame

noodruft en vrygeieide voorzien, en op een Engelfch fchip overgezet,

dat hen naar Venetië voerde , van waar zy daarna naar Hollandt en el-

ders zyn verreift: daar ze de Ruiters trouwhertigheit en liefde, hun be-

toont, hooghlyk preezen. Op den zeiven dagh, toen de Hongaren ver-

trokken , beriep de Marquis de Vayona den gemeenen Krygsraadt weer

in 2yn galey , hun in den naam van den Onderkoning aanzeggende , Ordreom

dat men ten eerften met de vlooten naar de Faro van Meffina zou zei- ïarovia

len: dat de foldaaten te lande vaft naarlbifo trokken, om eenige poften Meffiaate

voor Medina te vatten , en dat de vlooten ook \ haare zouden doen ,

zcllca '

en de vyanden te gelyk befpringen. Men meende daar op noch 's nachts

t'zeil te gaan, maar 'twas doodt ftil, ook den volgenden dagh , doch ^ Maart.

men diende zich toen van de galeyen, die 'teene fchip voor en 'tander

naa uit de baay roeyden , en in zee braghten. Men verdeelde ook ne-

Rentien Siciliaanfche Lootzen , die de gevaarlyke gronden ontrent de

Faro en Meffina kundig waaren, op de Hollandticne vloot
Komt in

venentwintighften quaamen de vlooten in denghte van de taro en ae Fa«,.

zeilden dicht voorby de tooren, die verfcheide fchooten naar de fchee-

pendeeden: maar zy zeilden of dreeven voort, en eenige werden door

galeyen in gcroeit. Voor Meffina koomende vverdt uit de ftadt en de

kafteclen uit al * gefchut fel gefchooten. De Ruiters fchip kreeg een
na '

fchoot door zyn marszeil , en op 't fchip van den Kapitein No.rot wer-

den twee mannen doodtgefchootcn. De vloot quam recht over Meffi-

XVIII, Boek. Gggggg na,
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na, aan de kuft van Calabrie, op vyfenveertig vaam .waters , *W
't landt, ten anker. Daar verftondt men, dat de Spaanfchen het klooiier

der Capucynen buiten hadden aangetaft, en met verlies van zes mannen

cn ceni«'cgcquetftcn waaren afgcflaagen j en men hoorde in de vloot noen

ecniffc musketfehooten in 'tgeberght, aan de Noordt-en aan de j&»
zyde, tcgens malkandcrcn fchieten> Tuflchen de vloot en de itaUtwer-

den den volgenden nacht verfcheide brandtwachten geleit
:

,
om ni

fchiclyk overvallen te worden. De Heer de Ruiter oordeelde toen
,

uic

opmerking en ondervinding van zaaken , dat het t'eenemaal onmo
°j?

lyk was de ftadt Meflina te water aan. te grypen : dewyl de g
cwel

^_
maalftroomen, die in 't naauw van Meflina gingen, de fcheepen z

wyle een myl of twee wegh drcevcn , daar niet tegen te doen was. u

vondt men daar geen grondt om te ankeren, dan een halfmusketlcnoo

van 't landt. DOnderkoning van Sicilië , midlertydt kundtfehap neD-

bende dat 'sLandts vloot en de Spaanfche fcheepen en galcyen ontren^

Memna waaren, fchreef daar opf aan den Marquis deVayona, en

Heer de Ruiter, dat ze alles zouden aanwenden om zich met liunn

zcemaght in 't naau van de Faro t onthouden , als een ftuk van gr°°

gevolgd ten deele om zyne aanllaagen te lande te begunftigen ,
en te

deele om de Franfche vloot binnen Mcflina in geduurige vrees te ho -

den, ten einde dat de vyanden het volk van hunne fcheepen niet zou-

den kennen lichten, om zich daar van te dienen tegens de Spaanlj:ii

te lande. Hier op volgde de tydihg, dat de Spaanfchen van de Me» -

nezen en Franfchen , ontrent het kloofter van Sint Salvador ,

geflaage

waaren, en dat dc Graaf van Bucquoy in dat treffen was gefncU^ ^
Daar op quaamen de Franfchen met hunne vloot uit de haven vanMe *

fina, en leiden 'tonder 'tgefchut van de kafteelen. De Heer de Röfi

befloot toen met de Spaanfchen, dat men met dcvloedtzou onder z

gaan , om de vyanden van onder de kafteelen en op dc ruimte te lo
-

ken, en hun, indien zy volgden, dan flagh te leveren. Daar op 's avond

zeil gaande, raakte hy ai dryvende en zeilende dien nacht tot ^cV
^

de ftadt Reggio of Rezzo , op de kuft van Calabrie. Doch de Fran

fchen biceven in hun voordeel leggen. Daarna quam 's Landts vl°ot '

nevens de Spaanfchen, ontrent la Scaletta, een kafteel op 't eilandt Si-

cilië , twee en een half myl bezuiden Meflina gelegen , daar men ar e*1

aan zeilde tot den eerften April. Toen vergaderde de Spaanfche en Ho
-

aan
landtfche Krygsraadt , ter begeerte van den Marquis dc Vayona

,

't boordt van den Spaanfchen Viceadmiraal , daar men overley ,
°» m

aan de waterzydc tegens die van Meflina niet zou konnen on^ernC
te

men , tot afbreuk der Franfchen , en tot onderftandt der Spaanfche"^
lande ;

op dat die de verlaate poften weer moghten inncemen ,

0111

linzAti tf> iWrhieren : nf m^n nnt Ap Frsnfrlif» vloot llïct ZOU kOM
haven te befchieten

dwingen tot liaan,
dat die

Doch by alle werdt eenpaarighlyk verftaan ,
-

^QOt
voorflaagen niet mooghlyk waaren in 'twerk te ftellen : ten deele^
de fterke tegenftroomen , en ten deele om dat de vyandtlyke vloo

veiligh lagh onder de beicherming van 'tgefchut der kafteelen >,^
meer andre verhinderniflèn , die zich daar op deeden. koorts

bcflootcn, aan den Onderkoning te fchryven , of 'tnietraadtzaam ^
dewyl men ontrent Meflina geen dienft kon doen tot af breuk der

den, dat men met de vlooten ging kruiflen, om de fcheepen, *V.

Toulon tot onderftandt der Franfchen binnen Meflina verwacht Wie^
aan te treffen en te bevechten. Den tweeden kreegh men j

achtop
vaar-
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vaartuigen, en 'teen, met tarw gelaaden, koomende van Toulon, en 1676.

willende naar Medina, werdt door den Kommandeur Baak genoomen,
f ?

cn
,

cn door lad van den Heer de Ruiter naar Reggio gezonden , daar de met ur™
Spaanfche galeyen laagen , uit vreeze van 't harde weder dat men zagh verovert

opkoomen. Men hadt 's nachts een ftorm, met groote duiflerheit cn stonn.'

regen , en een hooge zee : zoo dat al de fcheepen den gantfchen nacht
onder malkanderen dreeven , en met wenden en draaijen groot gevaar
liepen. Om dit weer t'ontgaan , en alle fchaade tc verhoeden

, liep de
Heer de Ruiter met 'sLandts vloot in de baay van Sintjan, opdekud
van Kalabrie, daar hem de Spaanfchen volghden. Maar ten anker leg-

gende, quam de windt zoo derk uit de baay, dat 'er wel achtien fchee-

pen met hunne ankers voor den bocgh afdreeven , en de Spaanfche Ad-
miraal maakte wel vyf Hollandtfche fcheepen gaande , zoo dat Kapitein

Brederode zyn boeghfpriet voor de woelinge afbrak : doch de Hollandt-

fche fcheepen quaamen noch 'savondts in de baay. Den zeden van éstprit.

April quaamen d'andre fcheepen , met de Spaanfche galeyen van Reggio

,

onder den Marquis de Vayona, by 'sLandts vloot in de baay van Sint

Jan. Hier werdt de gemeene Krygsraadt weer in de Generaals galey Krygs-

beroepen, daar Vayona een brief toonde van den Onderkoning, met raadt -

een voorflagh , dat men met de vloot naar Auguda zou zeilen , om dat aan Todegh

te tarten , »«n , waar 't moogelyk , te veroveren. Hier op werdt befloo-
op Au£ufta -

ten , dat men op het eerde naader aanfehryven van den Onderkoning
derwaarts zou zeilen. Dan de harde winden , die erlyke daagen woei-
jen, hielden de vloot noch in de baay van Sint Jan tot den elfden , wan-
neer , het weder wat bedaarende , de Heer de Ruiter den Marquis de
Vayona verzocht , dat men uit de baay zou zeilen : dewyl de fcheepen
daar niet veilig laagen tegen de daagelykfche dormen , en ook gevaar
liepen van door de Franfchen met branders befprongen te worden. Men
beftoot daar op den aandaanden nacht d'ankers te lichten , en met de
landtwindt onder zeil te gaan ; doch 't werdt door de dilte , die toen
volgde

,
belet. Ben volgenden dagh raakten de fcheepen uit de baay

,

en de Marquis de Vayona gaf ordre , dat men naar Auguda zou zei-
len : doch hy werdt met zyn acht Spaanfche galeyen genoodtzaakt

,

door de harde windt , die toen opdak , zich naar Reggio te begeeven!
Den veertienden tegen den avondt quaamen de vlooren ontrent Augu- De Ruiter

fta
,

en de L. Admiraal de Ruiter zondt den Kommandeur Melken-^ Augu-
beck na den Spaanfchen Viceadmiraal , hem afvraagende wat men dien fta -

nacht zou doen, dewyl men nu ontrent Auguda was. Hy antwoordde, 14 ApuL

dat hy 't tot na middernacht zou laaten dryven , en dan drie fchooten doen,

tot een teeken dat hy af zou houden naar 't landt. Men dreef toen den

gantfchen nacht zonder eenig teeken te verneemen. Den volgenden *ï4trH.

dagh was men zoo ver voorby Auguda, dat men Siragoda, van oudts

Syracufa genoemt, drie mylen voor zich zagh leggen, en de Spaan-

fche Viceadmiraal maakte noch geen myne om het landt of haven aan

te doen. Daar op volgde weer dorm, met dikke regen, en de mars-

zeilen moden in. De Marquis de Vayona was midlervvyl met zeven I7^r,/-

galeyen te Siragofla gekoomen , en liet met een felouque weeten , dat

men zyn bed zou doen om met de vloot daar ontrent te koomen. Men
zocht toen derwaarts te laveeren , en den achtienden die dadt naderen-

de, zondt de Heer de Ruiter zyn taalman aan 't boordt van den Gene-
raal de Vayona

, om te verneemen of hy noch geen naarder ordre hadt

ontfangen. Hy zondt tot antwoordt, dat men met de vloot buiten in zee

Gggggg * naa-
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1676. naader ordre zou verwachten. Des anderendaaghs quaamen de 7even

galeyen , met een galjoot en vier felouquen , uit Saragofla, en voeghden

zich by de vloot, die toen de koersten leften, op d'ordre van den Mar-

2dSSn ^uis de Vavona ' naar Augufta ftelde, en noch 'savcmdts tot in debaay

dcblayvan van die ftadc zeilde, eenige tot dicht onder de ftadt: en 't waterkaiteel

Angufta. fchoot veele fchooten op de fcheepen. Een Franfch Konings fchip la-

veerde toen de baay in, en bergde zich onder 'tkafteel. Na dat men

10 April, den gantfchen nacht in de baay hadt ten anker gelegen ,
riep de Heer

de Ruiter , met het aanbreeken van den dagh , zyn Krygsraadt aan boordt

,

en beval dat een ieder zyn boots en floepen klaar en gereedt zoude hou-

den , om op d'eerfte ordre 't volk te landen , en ordonneerde zeven

fnaauwen om de boots en floepen te geleiden , en te befchermen. Doen

oH
A
e ftad?

ftraks daarna gaf de Baron de Soy , die de troepen zoude aanvoeren

.

wordt ge-
C

te kennen, dat de zaaken binnen Augufta, zedert dat hy denaanflagh
ftaakc

' op die ftadt voorftelde, waaren veranderdt: dat de ftadt nuinftaatvan

weerbieding en op haar hoede was : dat zyn vertrouwelingen ,
daar ny

verftandt mee hicldt, gevangen en gedoodt waaren, en uit de ftadt ver-

jaaght, wel tot zeshonderdt in getaale: en dat 'er derhalven geen kans

was om iet tegens de ftadt te beginnen, en dat met zoo weinig foldaa-

ten als hy by zich hadt , die geen vyftienhonderdt konden uitmaaken.

Toen werdt voorgeflaagen , dat men 't Franfche Konings fchip, dat on-

der 'tkafteel lagh, zou verbranden. Dan toen men 't ondernam misluk^

de toelegh : want uit het kafteel en 't Franfch fchip werdt zoo fterK

gefchooten, dat de brander, met een galey en etlyke floepen, daar °P

Ty<% afgezonden , onverrichter zaake te rugh moft keeren. Ontrent middet-

koomen nacht ontflng de Heer de Ruiter een brief van den Marquis van Vayo*

dcrFran- na
t iicm verwittigende, dat de Franfche vloot uit Meflinahadt zeege-

ïogsvioorê. koozen, en voor Catania, weleer Catana of Catina genoemt ,
was g

c
/

xxAgnl. zien. Den eenentwintighften , 's morgens vroegh, liet de Heer de Ru "

ter alles klaar maaken en vervaardigen, om de Franfchen flagh te leve-

ren. Maar met het lichten van den dagh kon meii noch geen vyan*

den zien. Men hadt een felouque gezonden omkondtfehap van'tlan

te haaien , doch die quam zonder iet op te doen te rugh
;
dewyl n^n

't daar alom met ruiters en foldaaten zoo hadt bezet , dat 'er geen kans

was om te landen. Daar op werdt de gemeenen Krygsraadt der Spaa*1
*

fche en Hollandtfche vloot vergaderdt, en eenpaarighlyk beflooten ,
dat

men d ankers zou lichten , en , zoo haaft als de windt uit de wal zou

koomen , uit de baay zeilen , of by ftilte zich door de galeyen daar uit

ïoopt^t de
iaatcn toeijen , om de vyanden in zee het hooft te bieden. Volgens da^

baay van

e

voorneemen ging men 'savondts ten negen uuren metdelandtwindt 0*1

Augufta jcr zeji cn raakte gezaamentlyk dien nacht uit de baay van Aug0/
weer in zee. .

'
1 i

b
1 1

J
1 1

J J^lAcCt
xx Afrit, in zee. Den volgenden dagh, voor het opgaan der zonne, was der»

de Ruiter met de vloot ontrent drie mylen benoorden de ftadt Augu

Kryghtde geraakt, toen men de Franfche vloot te loefwaart, zoo verre als *°^
t

vioodn't kon reiken • in 'c ge2icnt kreegh, de windt woey toen Noordtweit

gezicht, een labbre koelte. De Franfchen hadden zedert den leften zeel g

en van

vloot in
T
t

Kon reiken, in tgezicnt Kreegn, de windt woey toen jNooruiu— ,

«^u. een labbre koelte. De Franfchen hadden zedert den leften zeel g

hunne vloote in de haven van Meflina met alle vlyt herftelt ,
en

alles ten vollen voorzien, en daarenboven met verfcheide kloeke lc

pen, die ten tyde van 't gemelde gevecht binnen Meflina lagen»

fterkt: zoo dat ze, ettelyke weeken geleeden, inde haven van Me

bevonden werdt fterk te zyn dertigh fcheepen van oorlogh, drie **gjrj
ten , en zeven branders : deeze werdt toen in vier esquadres ver^
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naar 't uitwyzen der volgende lyfte; daar men uit kan afneemen, (in- 1676.

dien men die met de lyft der Hollandtfche fcheepen , boven gemeldt

,

vergelykt) met hoe veel maghtiger vyanden , 200 ten aanzien van de

monture als van de bemanning , de Heet de Ruiter nu ter tydt te doen
hadt.

Lyfte der Franfche vloote.

Eerfte esquadre.

Scheepen.

LeS'.Efprit. [De Heilige Geeft.]

Le Pompeux. [De Prachtige.]

Le Sceptre. [De Schepter.]

LeConquerant. [D'0 verwinner.]

VAimable. [De Beminlykc]

LeSage. [DeWyzc.]
LcTemeraire. [De Vermetele.]

La Strene. [De Sirene.]

Een brander.

NótreDamedeLumiere.[DeL.Vr. v.'t Licht.] Dublin.

Officieren. bem. gef.

De L. Generaaldu Quesne. 500,

De Ridder de Falbelle. 400
De 'Riclder de Tourville. 500.

De Heaulieu.

'De la Barre.

De Marquiz de Langeron.

De Ridder de L'béry.

De Ridder de 'Be'tbune.

p0>
Lyfte det

o Franfche
4- tloote.

500.

350.

3 20.

300.

270.

9C.

70.

<%.

50.

Tweede esquadre.

L'Ittcomparable. [D'Onvergelykclyke.] De Heer Gabaret.

LeMagmfique. [DeHeerlyke.] Gravter.

Le Refplendant. Decoux.

L'Apollon. [D'Apollo.] ChaUrt.

LeVatUant. [De Dappere.] DeSeptemes.

VAqutlon. [DeNoordewindt.] Ville-neuve-Ferriere.

Branders.

Notre Dame du Chapelet. [De L.Vrou v/tPat.] Du Tre'.

L'nArdent. [De Brandende.

4?o. $6.

450. 90.

400. 80.

310. 70.

300. 60.

300. 60.

Le S'. Mkhel [St. Michiel.]

Le Parfait. [De Volmaakte.]

Le Prudent. [De Voorzichtige.]

LeFier. [De Fiere.]

VAJfure.

Le Favory.

Fregatten.

LeTriton.

Le bien charge.

Derde esquadre.

De Marcf.de Prenïl d'Hum.400 . 8oV

400. 74.

350. 70.

Chafleawneuf

De Ridder de la Fayette.

Chabert.

De Vtllete -Mur^ay.

Du Frefnoy.

310. 70.

300. 64.

270- $0.

"De Vtlle-neuve.

DelaVtlaure.
60.

2 5- 12.

Vierde esquadre.

DeHeerd'AlmeratyL.Gen.joo. 90.Lafleur de Lis. [DeLely.]

LeFidel. [De Getrouwe.]

Le Fortune'.

L'Heureux. [De Gelukkige.]

Le Vermandois.

La Fable.

La Provence.

Le cheval Aïarin.

Le Brave.

Le Trident.

La Fregatte.

Vier branders. ...
Doch andre zeggen dat ze nu negen branders by de vloot hadden.

Gggggg 3

'DeCoaflin. 350. 70.

250. 70.

De la Bretefche. 300. tfo.

De RtdderTambonneau. 300. 70.

Datlly. 3 2 °- !<>•

DcLtJle. '300. 70.

'Damour. 270. 50.

Denabout. 230. jo.

De Ridd. de Bellefontaine. 230. 40.

De'Bellevert. 150. 30.

Vol-
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1676. Volgens deezelyft was de Franfche vloot bemant met 1066^ koppen

,

sterkte der cn gemonteert met (lukken gefchut. De Hollandtfche vloot beitondt

"hlvJoot. nu, naa 'tverliesvan 'tfchip Effen, inzeventien oorlogfcheepcn ,

dezes

fnaauwen , de vier branders , en de twee behoeftfehecpen ,
meermaals

gemeldt, cn was alleen gemonteert met 8jx ftukken gefchut, en be-

spaanfehc mant met ontrent 4500 matroozen. De Spaanfchen hadden daar wel

zeemaghr.
fcheepen bygevoeght , maar bekenden zelf dat van die tien

vier of vyf bequaam waaren om veel dicnfl van te trekken,

hunne zeven of acht galeyen , die by de vloot waaren ,
konden te pas

koomen om de reddelooze fcheepen uit den drang te roeijen en weg ï

te fleepen. Onder de Spaanfche fcheepen, welker lyft ik niet heb kon-

nen bekoomen , was het Admiraals fchip , Onze Lieve Vrouw van 1
1

-

lar genoemt ,
gemonteert met tzeventig metaale ftukken , en bemant

met zeven honderdt en veertig mannen. De Hartogh van Vivonne,

Maarfchalk van Vrankryk , die te Meflina den tytel voerde van Onder-

koning van Sicilië, hadt zich tufichen den negentienden en twintigen

al t fcheep begeevcn , met meening om zelfs in zee te gaan, endenHee"

re de Kuiter 't hooft te bieden : doch de Gezwoornen en d'Adel van

MclTina vertoonden hem , dat hy de ftadt niet behoorde te verbaten:

met hooge betuigingen, dat zynafweezen van quaaden gevolge zou kon-

nen zyn: door d'onruftigheit van 'tvolk, 'twelk door zyn tegenvvoor-

digheit in toom werdt gehouden. Dit vertoogh bewoogh hem den tog

te ftaaken, om te Meflina een oogh in 'tzeil te houden : dewy 1

"

aa

J
groot gemor onder 'tvolk was , 'twclk zyn reekening niet en vondt y

de Franfche hulp en regeering. Hy liet dandenHeerduQuefne,
neraal over des Konings zeemaghten , 't gebiedt over de vloot, die de

twintighften met het aanlichten van den daghzee koos. Dees was fl

d«Fratf
nS in ^rie esc

l
ua^res verdeelt. D'avantgarde ,

of voortoght, werdt geV.°
e'

fchc viootc. door den Heer Almeras, L. Generaal; debatailje, of middeltocht, do

den L. Generaal du Quefne, als Admiraal der vloote, die den Ma^u

de Preuilly d'Humieres, en den Ridder de Tourville, beide Schou^*

bynacht , tot zyn byftanders hadt. Over d'arriéregarde , ofachterf0^.

'

Verdeding hadt de Heer Gabaret , Schoutbynacht , het bevel. De Holla^" .

Hoïa
d

ndc

d" vloot was in twee esquadres verdeelt , en de Spaanfche fcheepen ve*^"
fchc vloote. ten voor het derde, die de middekoght zouden hebben. Het esquaC,r

.

van den L. Admiraal de Ruiter, dat nu de voortoght hadt ,
beftondtu*

de volgende fcheepen.

dc Ruiters Gillis Schey.
csquadre.

Jan UoirOt.

Jan van Abkoude.

Graafvan Styrum.

L. AdmiraalGeneraal de Ruiter.

Joris Andringa.

'Pieter de Sitter.

Ifaak van Vitterwyk.

Jakob Berkhout.

Snaauwen.

Thilips Melkenbeek.

Wybrandt Barentszoon.
Abraham Wilmerdonk.

^eSpiegel.

'T Groenwyf.
Leyden.

De Leeuwen.

D'Eendraght.
Stadt en Landen.

T Zuiderhuis.

'Damiaten.

Oojterwyk.

Branders.

Jan van Kampen.
Arent Ruyghaver.

Behoeftfchip.

Jakob Stadtlander.
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L. ADMIRAAL DE RUITER. 975-

Onder 'tesquadre van den Viceadmiraal de Haan, die nu d'achter- 1676.
toght -hadt, waaren de volgende fcheepen befcheiden.

Schoutbynacht Middellandt.

Kornelis Tyloos.

Kornelis van der Zaan.

Jakob Willemszoon Broeder.

Viceadmiraalde Haan.

Jan de Jong.

Adam van Brederode.
Matthem Meegang.

Snaauwen.

HendrikWdop.

Willem Knyf.

Juriaan Baak.

Steenbergen. DcHaans

De waaiende Boey. csquadre.

Edam.
2> Kraanvogel.

Gouda.

DeTrovincievanVitrecht.
T>eVryheit.

Harderwyk.
Branders.

Janjanszoon Bout.

Dirk Klaaszoon Harney.
Behoeftfchip.

Adriaanvan EJch.

De Heer de Ruiter hadt, na 't uitloopén van Palermo , twee inftructien

of berichtfchriften beraamt , en aan de zynen uitgegeeven , behelzende

d'ordre daar zich een ieder in 't zeilen en.'t vechten naar zou richten,

om eikanderen , als eer- en eedtbetrachtende Dienaaren van den Staat,

ten beften van 't lieve' Vaderlandt ,
getrouwelyk by te ftaan , cn alle foor-

ten van hulp te doènF'oppeene, dat de nalaatigen, zonder eenige ver-

fchooning, met de doodt zouden worden geftraft. Ook werdt by de zel-

ve ordre bevoolen, dat men in 't gevecht de Spaanfche fcheepen niet zou
weigeren hulp te bewyzen : inzonderheit als in noodt moghten zyn

,

of in gevaar van door de vyanden overweldight te worden , in welken
gevalle een ieder, en bezonderlyk de geen die de naafte zou weezen

, ge-

houden zou zyn den noodtlydenden getrouwelyk by te ftaan
, en, waar

'tdoenlyk, t'ontzetten. De twee vyandtlyke vlooten , gelyk verhaalt is

,

eikanderen nu in 't gezicht hebbende , en naar den anderen toe wendende,

waaren ontrent den middagh al taamelyk genadert. Doch op den mid-

dagh werdt het zoo doodtftil , dat de Heer de Ruiter geen gedachten
hadt dat men dien dagh tot den ftrydt zou koomen. Dan kort na
den middagh kreegh men een luchje uit den Zuidtooften , en de Heer
de Ruiter, zich dienende van den loef, hieldt toen recht voor windt op
de Franfchen aan. Hy en d'andre Hooftofficieren deeden 't beraamde

fein , en haalden de voormarszeilen tegens de maft ; ten einde dat een

ieder op zyn rang zoude koomen , en zich op zyn befcheidc poft zou-

de begeeven , en zich daar blyven onthouden : 't welk naar wenfeh ge-

fchiedde. Dus gerengeert, en zich in goede ordre gepofteert hebbende

,

fchepte de Heer de Ruiter de voormaarszeilen needer , en hieldt het

toen met een goeden moedt draagende op de vyanden aan , om hen

,

die ook in goede ordre gcrengeert laagen , aan te taften , cn tc bevech-

ten: gelyk hy onttent ten vier uuren naa den middagh, (in 't gezicht

van denberghiEtna, daar menNoordtooftvanaf zeilde) toen de Fran-

fchen tot binnen de kracht van 'tgefchut waaren gckoomen byftak
, den

e^
cn met de zynen op hunne voortoght , die door den L. Generaal d'Alme- ontremden

meras werdt aaneevoert, aanviel. Hier werdt toen wederzydts

vreeslyk gevochten als of men 'tgeen aan de tydt ontbrak (dewyl 't xxAttiU

zoo laat op den dagh was) door de fcherpte van den ftrydt wou uitwin-

nen. De Heer de Ruiter liep tot dicht by den L. Generaal d'Almeras
,

cn d'andre fcheepen van de Hoilandtfche en Franfche voortoghten , elkan-

de-



976 MET LEVEN VAN DEN
1676. deren naderende, hielden toen een fchriklyk fchutgevecht , 't welk voor

Scherp

g

C - veelen doodelyk was. De Siciliaanfche zee fcheen ineen vuurbraaken-

Rutr
V

mef den jfctna veranderde, en alles ftondt in vuur en vlam, met dikken rook

deFranfche yermenght. Terwyl de fchecpen van de voortoghc der Hollandtfche

voortoghc.
vloote ^us met de vyanden ftreeden, zagh men de middekoght, die,

De spaan- gelyk gezeit is, uit de Spaanfche fcheepen beftondt, vry verre in ly van

Jeïzich
11" hun af ' en hun Opperhooft Don Francifco Pereire Freire de la Zerda

,

achceriyk. Viceadmiraal Generaal , mede byfteekende , wel fterkfehoot ,
maar zon-

der vrucht op de vyanden , vermits dc veertte. Hier door werdt ver-

oorzaakt dat het csquadre van den Viceadmiraal de Haan, 'tvvelk,

wyl het dachtertoght hadf, dc Spaanfchen moft volgen ,
zoo veel te

laater aan den vyandt quam. Door dat laat bykoomen vondt zien de

L. Admiraal de Ruiter met zyn csquadre genoodtzaakt (om van de vyan-

den niet omringht of afgcfneeden te worden) hen met de zeilen op de

maft leggende in te wachten , en al de laagen van een groot gedee t

der vyandtlykc vloote , dat in goede ordre hem paftèerde ,
t'ontfangen-

Doch hy brande zoo vreeflyk met zyn gefchut op hen los ,
dat vee

alle hunne zeilen by maakten, en voor de windt afhielden ,
om van

zyn treffen ontflaagen te worden. Eenigcn vernaaien , dat de Heer

Ruiter geduurende 't gevecht iemant met een floep aan den Spaanicne

Admiraal zondt , hem verzoekende dat hy met zyn fcheepen z°u a "

koomen, daar by voegende, dat 'er kans was om .een groote zeegen te

bevechten , indien ze flechts een weinig wilden helpen : dat de Spaan-

fchen daar op wat afquamen , maar zoo langzaam dat het byna avon

was eer ze de voortoght genaakten. Ook gaat hun na dat eenigen d

hunnen zedert dorften zeggen , dat ze reeden hadden om zich uit

heetfte te honden , dewyl zommïgcn van hun maar drïehonderdtt01*

bmkruidt in hunne fcheepen hadden. En by dat gebrek quam deklee

hartigheit van eenige Bevelhebbers , daar men houdt dat het meert lcn°

te : daar ze nochtans buiten den ftrydt hoogh opgaven , zoo dat ta

iemant uit hun , niet de minfte , met groote vermetelheit hadt h°°

ftofTèn , Indien Godts rechterhandt met den deegen te winnen ^ *

'

ze zou my toekoomen. Maar ondertuftchen , om van 't verhaal des ftry
dts

niet af te wyken, terwyl zich de Heer de Ruiter in 'tvoorfte van'c lp
vecht met zyn esquadre 2agh ingewikkelt, en zoo quaalyk van

^'al
?vf'

ren ingevolght , trof hem, toen men ftyf een half uur op 't hevig
hlt

n
hadt gevochten , een ramp , die onder de fchadelykfte ongelukken va

^
den Srnnt nm 'rdrnrvio- trrvnlori mr»ff nnrppAt pnr xvnrAnn HVden Staat, om 't droevig gevolgh, moet gereekent worden. Hy
op het zonnedek , en gaf alom ordre , de zynen tot dapperheit v

^
rnl

£eC

word?™" nenck ' a*s er een koegel het voorfte meerder gedeelte van zyn
t

Jwtft.
RC" voet weghnam : ook werden beide de pypen in 't rechter been ,

0
2Ï

p ne;
een handtbreedt boven den enkel, met groote kneuzing of verm°r

*j
e l

£
aan ftukken gellaagen. Voorts wierp hem de zelve fchoot, °*

van 't zonnedek af: zoo dat hy een val deed van de hooghte van 1
^

voeten , zonder zich verder dan met een wonde aan 't hooft, ~?c

von-

kleen belang, te quetzen. Docheenigen twyfTelden of hydie le

de niet door een ftuk fchroots ontfing , en of de pypen in zyn r

fl

been niet door den val van 't zonnedek waaren gebrooken. ^ jLyns
d'eerfte quetfuuren van eenig belang, die hy in den gantfehenty >

1

levens hadt ontfangen. Maar door die wonden en val lieten de y^
den moedt niet vallen. Het zien van zyn bloedt fcheen het

.

»loC
ioen

matroozen te verhitten, en hen te dapperder tcgens de vyanden ^
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L. ADMIRAAL DE RUITER. 977
vechten. Zyn eerfte Kapitein , Geraard Kallenburgh , liet niet na een
ieder tot zyn plicht op te wekken: en ftelde binnen fcheepsboordt zoo-
daanige ordres , ontrent het bedryf der verdre Officieren , matroo-
zen en foldaaten, dat noch vriendt noch vyandt heeft konnen merken
dat den Admiraal iet overgekoomen , of dat hy niet tegenwoordigh was.
Ookwerdt van zommigen verhaalt , datd'Admiraal te diertydt in zom-
mige gelegentheden noch raadde wat men doen moft , en dat hy , zoo
gequetft als hy was , den zynen noch geduurigh moedt in fprak', en
hun, t'elkens als hy 'tgefchut hoorde losgaan, toeriep: Houdt moedt

. myn kinderen , houdt moedt : zoo moet men doen om de zeegen te ver-
kregen. In 't midden en 'theetfte van 't gevecht, dat zonder ophouden
werdt vervolght , werden de groote (leng en fokkeraa van 't fchip de
Spiegel , daar Kapitein Schey 't gebiedt op hadt , van boven neder gefchoo- ApriL

ten : zoo dat Schey, om niet in der vyanden vloot te dryven , zich ge-

noodtzaakt vondt, het fchip door zyn floepen van zyn poft en buiten Sctay en

fchoots van 's vyandts gefchut te boeghzaarden , daar het voorts, uit laft word«
yk

van den Marquis de Vayona , Generaal der galeyen , door een galey naarsi?*.

(nevens het fchip van den Kapitein Uitterwyk , Damiaten , dat ook t'eene- l°£\
g^

maal reddeloos was gefchooten) naar Siragofla werdt gefleept. Het fchip
CCpt '

de Leeuwen, gevoert door den Graaf van Styrum, die zich altoos dicht
by den Heer de Ruiter hieldt

, kreeg eenige fchqoten onder water , en
men fchoot hem voort zoo reddeloos

, dathy 'tzwaarlyk kon gaande hou-
den , zonder nochtans te wyken of te zwichten. Ook werdt de Kapi-
tein Noirot in zyn flinker been zwaarlyk gequetft. Ter zeiver tydt lee-
den ook de vyandtlyke fcheepen groote fchaade. De L. Generaal d'Al- DeL.Ge-

meras, Hooft van t esquadre der voortoght , werdt doodrgefchootcn
, mSÏen^"

als ook de Ridder Tambonneau, en de Heer Decoux; de Kapitein Co- tweeFran-

golin werdt gevaarlyk gequetft : hier door raakte 't gemelde esquadre
, Sj,

daar ze de voorfte fcheepen voerden , in eenige onorde. Doch de Ridder doodt-

Valbelle, die na de doodt van d'Almeras 't gebiedt over 't esquadre aan-
8cfchootcn '

nam , deedt ai wat moogelyk was om de fchaade door zyn dapperheit
te boeten

,
en werdt wel ingevolght door de zynen. De L. Generaal Bcdryfvan

du Quefne, die geftaadig by de windt hadt gehouden, om den Spaan- Quefne.

fchen Admiraal te naderen, ziende dat hy zich achtcrlyk hieldt , zette
alle zeilen by, om byzyn voortoght te koomen , en de zynen tegens
de Ruiters esquadre te helpen. Doch ondertufTchen begoften de Spaan- Dc sPaan-

fchen ,
door ordre van den Heer de Ruiter

, gelyk boven gemeldt is , Sjf*"
daar toe verzocht, wat nader te koomen, daar toen eenigh gevecht met vecht!

tgc~

du Quefne op volgde ,
in 'twelk zich etlyke Spaanfche Vlaamingen

treffelyk queeten , en als Hollanders vochten. Midlerwyl werdt in de Harde

Ruiters esquadre noch eeven hevig geftreeden: inzonderheit by en on- J^*™
trent zyn fchip , dat zich altydt hieldt by 't reddelooze fchip van esquXc
den Graaf van Styrum , om dat te befchermen , en tevens ook den vyan-

fchi
P-

den , die daar , tot acht in getaale , voorby pafTeerden , daar onder twee

Schoutenbynacht waaren , en de reft fcheepen die elk ten minften tzeftig

ftukken voerden
, geftadigh en beftendig 't hooft boodt. Hier werdt

van dat fchip , en van zyn fekonden of byftanders , op die voorbygaan-

de Franfche fcheepen zoo fterk en zoo vaardig met het gefchut gefchoo-

ten , als men met musketten zou konnen doen. Waar door zy zoo wel De Fran-

werden afgeweezen
, dat elk van hun de wyk nam, en ontrent ten ze- fchc

ven uuren van de gantfche vyandtlyke vloot werden gevolght
, keeren- Kuchf

de hun de Spiegels toe. Men vervolghde toen de vluchtende vyanden gc^eeren-

XVIII. Boek. Hhhhhh in
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1676. in de maanefchyn al fchietcnde, tot ontrent ten acht uuren in den

DeHaans avondt. De Viceadmiraal de Haan , met de fcheepen der achterhoede

Sc

t

h

Cr

met
de Spaanfchen volgende , raakte tegens ;den Schoutbynacht Gabaret,

tocht der Bevelhebber over de Franfche achtertoght, (die de Ridders de Lhcry en

Franfchen.
de Ja Fayette) <jen Marquis de Langeron, en den Heer van Beaulieu,

dappre Kapiteinen , onder zyn esquadre hadt
)
vry laat in 't gevecht

:

^welk door 't vallen van den avondt, en 'twykender gehcele Franfche

vloot, te korter viel. Na dat men de wykende Franfche vloote tot acht

dJwTcn
8 uurcn in ^en avon^ c

» getyk gezeit is
»
hz<h vervolght

,
werdt goedtge-

dcF«n-
Cn

" vonden 't vervolg te ftaaken: want men begoftvoor 't hardt weder ,
dat

fchm wordt ook 's anderendaaghs opquam , te duchten. Dies heeft men de vlieden-
£C aa c

* de vyanden , de zeilen tegens de maft haaiende , al dryvende verlaaten.

Dus de gantfche nacht gedreeven hebbende , zagh men den volgenden

^ April, morgen de Franfche fcheepen zoo verre in 't Noorden van 's Landts vloot

af, als men van de fteng kon beoogen : hunne koers (lellende naar de

kuft van Kalabrie en 'tFaro van Meflïna. Doch overmits het toen al-

reedts ftyf koelde, en de windt zich noch meer verhief, vondt de Heer

DeRuücr de Ruiter ontrent den middagh geraaden, dat men den koers zou ftel-

s'raRoffa

3" len naar den baay van Siragofla. Want veele fcheepen, inzonderheit het

zcikn. zyne , en die van zyn esquadre , waaren niet in ftaat om in zee ftor-

men uit te (taan. In zyn groote maft, en in zyn groote fokke-enbe-

zaansmaften , in zyn groote en fokkeraa en groote fteng , hadt men z°°

veel zwaare fchooten in top en lyf ontfangen , dat men niet dan met

groot gevaar , inzonderheit als de windt wat koelde , kleen zeil z°u

konnen voeren: te meer, om dat de meefte hoofttouwen en 'tloopen-

de wandt afgefchooten waaren. Men vondt in zyn groot marszeil tze-

ventig , in zyn voormarszeil zesenveertig , en in 't kruiszeil over de twi*1-

tig kanonfehooten , behalven de fchooten met pondtkoegels en fchroof-

Ook waaren d'andre fcheepen van zyn esquadre aan rondthout en t°u
'

werk zeer befchaadight : dewyl ze de voorfte, d'eerfte, en 't langde
1

den ftrydt waaren geweeft, enmeeftin 't fpits hadden geftaan
;
met flaa

]
men 't fchip van den Graaf van Styrum , 't welk zoodaanig was do°r

"

fchooten , dat hy 't niet koft bedwingen , dewyl 't niet langer zeil

kh*o
m

dc
voeren,i Eenigen meenden dat men voor 't aangaan van den flagh

"e

verdecling Hollandtfche vloote , of der zeiver twee esquadres , niet van elkandere

fSr
0' ^ z behooren te ^heiden , met de Spaanfchen de batailje of de &ld'

van

C,

sSds deltoght te laaten: en dat de Viceadmiraal de Haan het esquadre van

vloote. cfen L. Admiraal meer byftandt zou hebben gedaan , indien de SPaa "jj

fchen niet tuflèhen beide waaren geweeft. Doch de zaaken doen 21

zomwyle van vooren geheel anders op dan van achteren. Ook is t z

ker dat de Heer de Ruiter in dit ftuk, dewyl hy met de SpaanfchenW

ingefpannen , niet al kon doen 't geen hy wilde : en dat Don Franci
^

Pereire Freire de la Zerda , Viceadmiraal van Spanje , zelf verkoor
o£

begeerde, dat hy met de zynen in den flagh de batailje zou hebben
»

in 't midden vechten : 't geen hem met geen reeden kon worden g

gert. De Heer de Ruiter kon hem toen qualyk vergen d ava ^^j.
of de voortoght te hebben, en eerft in 't fpits te ftaan: en ^at

,
/L zou

den Koningklyken ftandaart in d'arrieregarde of achterhoede de lel
^_

zyn, ging der eere te na. Dus vondt men ^ichgenoodtzaakt de P
^

fchen in 't midden te laaten, en, 's Landts vloot van een fchew

d'eene helft voor aan , en d'andre helft in 'tachterftc te plaatzen,

vloot dan, gelyk gemeldt is, den koers naar Siragofla ftellende
,
H^
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ten zeiven daage tegen den avondt in de baay van die ftadt ten anker, \6-j6.

Hier werden de Hooftofficieren en Kapiteinen aan des Admiraals boordt
k
Dc

t

v!°°£

gefeint, en een ieder afgevraaght, wat fchaade hyin 't gevecht hadt ge- b°™Van
*

leeden, en wat fcheepsbehoefte elk van nooden hadde. Toen bevondt siragofia.

men dat het onmoogeiyk was te Siragoiïa de behoorlyke herftelling ten
13^r'*

halve te doen, behalven dat 'er groote fchaarsheit van zeil en treil was.

Over zulks werdt goedtgevonden , zoo haaft als 't moogelyk zou zyn

,

naar de baay van Palermo te verzeilen , en daar zich te herftellen
, van

alles te verzien , en de Ruiters groote maft te vernieuwen. Korts daar-

na f liet de Heer de Ruiter aan hunne Hoog. Moog. en ook aan zyn f Airil

Hoogheit den Prinflc van Oranje fchryven , 't geen in den flagh was

voorgevallen : welke brieven , de lefte die hy afzondt , by hem zelfnoch

werden geteekent. Hy maakte in de zelve geen byzonder gewaeh van

den Viceadmiraal de Haan , en fchreef van den Spaanfchen Admiraal

met zeedige termen , dat hy verre in ly van hem was , en byfteekende

welfierk kanonneerde , maar zonder vrucht op de vyanden. Ook fchreef Kapitein

hy, dat de Kapitein Johan Noirot, van zyn zwaare wonde in 't flinker fteXvan

been , den vyfentwintighften der maandt was overleeden. De Kapitein zyn wonde.

Pieter de Sitter hadt ook een wonde in 'tbeen ontfangen, maar buiten
1$^nft

evaar. De Franfchen fielden achter 't verhaal van den zeeflagh , dat

e zaaken , naar gewoonte , t'hunnen voordeele vertelde , nochtans dc

volgende lyft van hunne doode en gequetfte Bevelhebbers.

Dooden.

De Heer dAlmeras , L. Generaal.

De Ridder Tambonneau , Kapitein.

De Heer de Coux , Kapitein.

DeHeer de Bonnefons , Vaandrich.

De Ridder de Saujon , Volontair , of vrywilligh dienende.

De Ridder Daréne , vrywilligh dienende.

De Heer BoJJier , vrywilligh dienende.

Gequetften.

De Heer Cogolin, Kapitein , gevaarlyk gequetft.
De Heer de la Barre , Kapitein.

De Heer de Béthune , Kapitein.

De Heer du Chalart , Kapitein.

De Heer Champagne , Kapitein van een brander.

De Heer Daligre , Luitenant.

De Heer de Rys, Majoor, zwaarlyk gewondt.

De Heer Gaudemar, een arm afgefchooten.

De Heer Delcampe , Luitenant, aan't hooft gequetft.

De Heer Trullet ,
Vaandrich.

De Heer la Garde , Vaandrich.

De Heer Fury, Vaandrich.

De Heer Durocas, een been afgefchooten.

Voorts zeiden ze , dat 'er in 't gevecht tweehonderdt foldaaten ofma-

troozen waaren gefneuveit : doch de Hollanders hielden zich verzee-

kert, dat 'er ongelyk grooter getal was omgekoomen. Ook zeiden de

Franfchen in 't gemelde verhaal ,
( 't welk door den druk in *t licht quam j) f Denu

dat het verlies van den L. Admiraal de Ruiter het allergrootfte was Im > l6T-

dat de Hollanders kon overkoomen, endatminft kon herflelt worden.

Hhhhhh z De

Lyft der

dooden en
gequetften.

aan der

Franfchca

zydc.
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1676. De Marquis van Villa Franca, Onderkoning van Sicilië, werdt eerit

den zeften dagh na den flagh van duitkomft , en van des Admiraals

wonden , door een brief van den Marquis de Vayona ,
Generaal der

galeyen , verwittight. Waar op hy ten zeiven daage den volgenden briet

,

hebbende een brief van den Koning tot bylaage , aan hem afzondr.

Excellente Heer.

Briefen Myn Heer , Vit den briefvan den Marquis van Vayona ,
die tk

de Villa hnden ohtfang, verftaa ik het aankoomen der vlooten in de haven -van

Fraüca aan Siragojfa , en dat men de vyandtlyke vloote den heeft geflaagen en tn

de Ruiter.
jg gebraght. Maar al dit aangenaam over die goede uitkomjt

verkeert in onlufl , ten opzicht van het ongeluk daar wy alle deel aan

hebben, om dat Vw Ed. in den eenen voet gequetft is , en een been heep

gebrooken, van welke toeval ik zeer gevoelig ben: alhoewel de ty"^
dat Vw Ed. geen koorts is overgekoomen , my wat verlicht ,

zoo aa

men uw gelukkige herfteüing magh hoopen , die ik wenfeh van gantjeher

herten , volgens myn verplichting , en het belang dat den dienfl
van

zyne Majefteit en der Heeren Staaten Generaal in Vw Ed. gezona
-

heit en leven heeft , dien ik den nevengaanden brief\ van zyn-Majejtei

afgezonden, in banden felle: inden welken zyne Koningklyke dankbaar
-

heit zich begint te openbaaren , en hoe hoogh hy uw genegentheit ,
&e

de welke Vw Ed. zich in zynen dienfl befleedt , waardeert. &n 1

magh Vw Ed. verzekeren, dat na dit bewys, noch andere beug***'

totVw Ed. grootfte genoegen , zullen volgen , en dat ik daar toe zalwe
-

ken, door het geduurig bekent maaken van den brandendenyver ,

«aa

Vw Ed. deeze hooghwichtige zaaken meê behertight , die ik hoope &»

een heerlyke aitkomfl zullen bekoomen , door de wapenen van zyne M^j

fteit en der Heeren Staaten Generaal, door middelvanVw Ed.beWf^

en beleidt. Ik zende Vw Ed. met eenen verfcheidepakketten van^
ven, die in myn Secretarye zyn gebraght:

.

. Godt bewaare Vw & '

de gelukkigejaaren die iku toewenfche. InMelaJfo, dem% Aprii'i°7

Ik kufle de handen van Uw Ed. als zyn grootfte Dienaar

,

DE MARQUIS DE VILLA FRANCA

De briefvan den Koning , die hier nevens ging , in 't Franfch gefdiree
'

ven , was van deezen inhoudt.

De Koning. .

Kon^l" Michiel Adriaanszoon de Ruiter, L. Admiraal Generaal van

van Spanje landt en JVeflvrieflandt , gebiedt voerende over doorlogsvloot va
jg

aan de Rui- Staaten Generaal der vereenighde Nederlandtfche "Provinciën tn^

j

C

8Mat« Middellandtfche zee. Het bericht dat gy my geeft door den
gefchrce-

'

je vloot
yen.

Miaaeuanatjcne zee. tiet oericm aat gy my geep auur aer* »~
ardig-

den vierden Februarius van uw komjle te Napels , en van de v̂ a
e^e .

heit , met de welke uwyver £uitvoering van dordre te wer L^loot

die gy van de Staaten Generaal ontfnght , ten einde datgy met
a

zoudt wederkeeren tot de verrichtingen tegens Meffina, en al ^
daar meer in te kennen geeft uit die beweeghreeden. Ik heb a

men.

alle welgevallen verfaan, en zynde feenemaal eigen en overeen ^
de met het gemeen belang , en met de bezondre genegentheit J v̂00r

toont hebt , om 't zelve wel te bevorderen, zoo bedank ik u aa

in 'tbyzonder, zoo wel om dat gy u daar toe begeeft ,
als oma ^
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vuldigheit daarin gy u zelve begeert te befteeden , om die overwinnig 1 6y6.

te bekoomen: verhoopende dat ik dooru, en devloot die gy indeezen toe-

leg onder uw gebiedt hebt , reeden zal hebben om des zelfsgelukkige uit-

komft
}
t behulp van uw perfoon verfihuldight te zyn. En als het , met

Godts hulpe ,
gebeuren moght dat men MeJJina zou herwinnen , zoo

geef ik u , tot een blyk van de voldoening en & welbehaagen dat ik heb van

uw per/bon en goedt beleidt , een belooning van zesduizendt ducaaten

jaarlyks op de leenen van het Koningkryk van Sicilië , die van de we-

derfpannigen zullen verbeurt verklaart worden, my zeiven verzeeke-

rende dat uw verdienfte my nieuwe beweeghredenen zullen geeven tot

andreblyken, die u zullen betaamen en voldoen. Hieraf biddeikGodt ,

dat hy u houde in zyne heilige hoede. Te Madrid., den 1 8 Maart 1 676.

IK DE KONING.
B. DE LEGAR A.

Doch decze twee brieven quaamen niet voor den derden May, den De Koning

vierden dagh na des Admiraals overlyden, te Siragoiïa. Ook heeft hem ru7"^
c

cc

de Koning noch voor zyn doodt vereert met den eernaam vanHartog, dcntytei

en tweeduizendt ducaaten inkoomen ,
op het eerfte leen dat in de Lan-

J!*"^*"
02,

den van Italië aan de Kroon zou vervallen. Dan dieKoningklykeguhfl ducaten

en mildaadigheit quam ook door zyn fterven , myns weetens, nooit tot
'

s
i
aars-

zyn kennis. De Marquis de Villa Franca zondt, na 't afgaan van de

J>oven gemelde brieven , noch dien zeiven dagh den Ritmeefler Don
Matthias de Belmonte naar Siragofla , om den Heere de Ruiter mon-
deling te betuigen het medelyden dat hy hadt over zyn ongeval , en
hem tyding te rug te brengen van den ftaat zyner wonden : doch dees

afgezonden quam insgelyks te laat , en na zyn verfcheiden. Daarna

fchreef de Koning van Spanje noch twee brieven , die den vyftienden

April waaren geteekent , en , na zyn doodt in Sicilië koomende , hier

ftaan in te voegen.

De Koning.

Michiel Adriaanszoon de Ruiter, Ridder, L. Admiraal Generaal Briefvan

<van Hollandt en IVeJlvrieJlandt , bevel hebbende over dy

oorlogsvloot van <fcn Koning»

de Staaten Generaal der vereenighde Nederlandtfche Trovincien in fe-gc-,

de Middcüandtfche zee. Ik heb uit uw briefvan den 18 Februartus fcWven.

verftaan, dat gyuof wegh begaaft van Napels naar Melajfo, met de

wil van te doen al wat 'er te doen ü , tot dat men Mejfma zal hebben

herwonnen : en dat gy volherdt in d?uitdrukkingen van uw goedt voor-

neemen , ü my zeer aangenaam geweeft. Ook verwacht ik van den

yver en genegentheit , die gy laat blyken , dat gyuw verdienfte zult ver-

meerderen, met te doen volgens'uw aanbieding, en, gelyk Vgewicht der

zaaken vereifcht , dat men dit oorlogh ten einde brenge: dewylhet lang

duuren van dien zoonadeeligh is voor debelangensvande gemeenezaak

der Geallieerden, die merkelykzou verbeeteren door 't ophouden van die

diverfie der middelen , die men tot andre gewichtige uitwerkingen zou

konnen gebruiken. Ik bidde Godt , dat hyu houde tn zyne heilige hoede.

Te Madrid, den 15 van April 1676.

Y O EL KEY.
B. DÈ LEGAR A.

Hhhhhh 3 D'an-
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1676. D'andre brief luidde als volght.

Tweede

De Koning.

MichielAdriaanszoon de Ruiter , Ridder , L. AdmiraalGeneraalvan
briefvan Hollandt en Weftvrieftandt ,

gebiedt hebbende over doorlogsvloot van
\

de
den Komog,

Staateu Qenera(llder vereenighde Nederlandtfche Trovincïenm deMtd-

fcEmtcd
dellandtfche zee. Ik heb uit den uwen van den yjanuarius verftaan,

c lenen. ^^t ^ ugedraagen hebt in 'tgevecht, dat gy den achtfen van

de zelve maandt met den vyandthebt gehadt : overeenkoomende met e

tyding die men van elders heeft ontfangen, en met het geen dat men van

uw dapperheit en wys beleidt behoorde te verwachten. En de hoog -

achting van denyver totmyndienft , voor den welken gy in deeze gele-

gentheit hebt gewerkt , by my zeiven behoudende , verhoop ik dat men
c

m 9

$ vervolg de gelukkige uitflagh van 3
1 herwinnen van Mejftna aan

uw behulp en uitwerking zal verfchuldight zyn: terwylgydie ver'dien-

fte , in dachting daar ik uw perfoon in houde, noch voeght by de btUy*

redenen van *t begrip dat ik daar van heb , en van de genegentheit at

ik in my vinde om u te begunftigen, gelyk ik my beloove dat gy & in-

verdienen. Waar op ik Godt bidde , dat hy u houde in zyne heiligt'hoe-

de. Te Madrid , den 1 y van April 1 676.

Y O EL R E Y.

B. DE LEGARA-
Brie,e„ Ook fchreef zyn Hoogheit de Prins van Oranje twee brieven aan <jejj

2
n T L. Admiraal, die tot zync kenniflè nooit quaamen : d'eerfte was 0

èSi£ achtften April ondertcekent f , en gaf hem deeze ordre, W™^¥L
van oranje

j-fo ju wy c[)w £d. ordonneeren mitsdeezen, met
y

s Landts w

££2? aldaar (ontrent Sicilië of Mefïina) te verblyven tot onze nader ***

f"- De tweede brief, die meer dan een maandt naar zyn doodt wasgeler

gen den
"~

ven % , maakte gewagh van den leften zeeflagh , en van zyn wonde

,

Ipl'tfa»-
dende &elyk vol&ht -

9?«f° Edele, Geftrenge, vroome, lieve bezondere

,

Wy hebben wel ontfangen V E. twee mijjiven van den 16 der

1 voldoe- dene maandt, en daar uit met byzondre fatüfaêfie
1

verftaan de{ ^
ni»g,ofver-

ticulariteiten
2 van de glorieufe vitforie, byVE. nochmaals feê

en
i
er,

gTmm: vyanden van den Staat bevochten, daar mede wy den zeiven van'
^

ft*»dighe~ tm Zyn feliciterende. T>och is ons ten allerhooghfien leedt g^e" ^
den

'

verneemen het droevig ongeval van de quetfuure , V E. by dee& b

centheit overgekoomen. Wy laaten echter niet te hoopen dat het

mede ten beften zal uitvallen, en dat Godt deHeereVE. na&oo

^

groote dienfien, noch langer , ten beften van den Staat en het y
^jei6t

3
Behou- landt, zal willen conferveren \ Wybeveelen V E. hiermede,

^^
Geftrenge , vroome , lieve bezondere , in de protecJie Godes.

UtAfche, dem<)Mayi676.

U E. goedtwillige vriendt

,

G. H. PRINCE d'ORANG -

Doch de wenfeh of hoope van geneezing, in deeze brief vervat,^ ^
vergeefs : 't geen nu verder ftaat t ontvouwen. De Heer ae *v

aat
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dat men zie hoe hy zyn daagen eindighde, zoodanigh gequetft als wy 1676.

hebben verhaalt , en wiens wonden in 't eerft taamelyk wel {tonden,
v^"^n

(niet zonder eenige hoope van geneezing, dewyl'er gantfch geen koorts ontrent dc

was) droeg zich zeer hartig en geduldig. Hy was in 't eerft door den flagh j^""
t

s

ecn
en val bedwelmt , maar wat bekoomende , riep hy : O myn genadige Godt , ft ervcn

ik dank u van gantfiber harten , dat gy my in veele en verfchiedene ge- voorgcvai-

vaüen zoogoedertierelykhebt bewaart , en nu zoo vaderlyk bezoekt : laat zyn gclaa-

deeze tuchting ftrekken tot zaligheit myner ziele. En hoewel hy in groo- tcnW.

te pyn lagh , nochtans ging zyn zorgh noch over 't gemeen , en men
hoorde hem, geduurende 't gevecht, meermaalenin deeze woorden uit-

berften: Heer

e

, bewaar
'

's Landts vloot. Spaar genadighlyk onze Offi- Zynge-

cieren , matroozen en foldaaten, die voor een kleen geldt zoo veel 00- !^2°E

gemaks en gevaars uitftaan. Geef'hun kloekmoedigheit en kracht ; opdat vloot ge-

wy onder uwen zeegen d
%

overwinning moogen weghdraagen. Heere
, geef

nu een gewenfihte uitflagh in myne zwakheit ,
gelyk gy uwen volke gaaft

ft

toen ik fterk was : op dat het blyke dat wy alles door u doen
,
endatgy

V alleen doet , zoo wel door zwakken als kloeken , zoo wel door weini-

gen dan door veelen. Deerfte nacht werdt redelyk, naar de gelegentheit

der zaaken, overgebraght ; maar als men 's anderendaaghs de wonden % \
Jt^

verbondt , en al wat gekneuft en vermorflelt was met brandewyn uit-

wiefch en zuiverde , leedt hy fcherpe pyn , en toonde te meer geduldt.

Als zyn Predikant Wefthovius betuighde , met hoe groot een medelyden

hy en d'andre omftaanders hem in die fmart zaagen , hoorde men den

Admiraal daar op zeggen: Aan dit ellendig lichaam ü weinig geleegen, Zynge-

als de koftelyke ziel behouden wordt. Myn pyn is niet te achten byd'on-
duldc *

uitfpreekelyk finert en fmaadt , die onze Heilandt onfchuldig leedt
, om

ons van d'eeuwige pyn te verloffen. Hy riep ook den Zalighmaaker

aan met deeze woorden: Heere Jefus , gy hebt gezeit dat wy onze zie-

le met lydtzaamheit moeten bezitten. Geefmy Heere 'tgeengy gebiedt

:

geefmy de lydtzaamheit tot een fterkte myner ziele , op dat ik magh

volftandig blyven tot den einde toe : nadien de lydtzaamheit doch meer

overwindt dan de kracht. In deezen ftaat leggende , droegh hy noch

zorg voor de gequetfte matroozen , en beval dat men op hunne wonden
goede acht

4
zou geeven , en hun alle gerak en gemak aandoen. Ook

liet hy zich in 't eerft wel zomwylen ontvallen , als hem de vloot in den

zin quam : Ach dat ik hier zoo leggen moet , en dat ik 's Landts dienft

niet kan betrachten. Maar daarna waaren zyn gedachten meeft alrydt
2 ?{;

re

jJt

beeziah ontrent al 't geen tot welftandt zyner ziele kon ftrekken •. vrucluclyk

'twelk uit al zyn woorden bleek. Tot zyner vertroofting en verfter- t« doodt,

kine gebruikte hy verfcheide plaatzen uit de heilige Schrift, die hyten

tyde zyner gezontheit, inzyne vryeuuren , dikwilsplagh te leezen : en

als de pyn zyner wonden hem meeft neep
,
diende hy zich van zom-

miee fpreuken uit Davids Pfalmen , daar hy zyn hart door uitfprak,

met naamen uit den 119 \ en den 4* \ Pfalm. Van zyn eige byzon-
j
»rj«.

dre huiszaaken fprak hy niet een woordt, en ftelde al taardtfche uit

zyn zin. Als eens iemant van d'omftaanders van des Admiraals echt-

genoot fprak, en meende dat het wenfchelyk zou zyn geweeft, indien

zy en zyn andre vrienden hem in die ongelegentheit van fmert en krank-

te hadden moogen ten dienft ftaan, gaf hy daar op tot antwoordt
:
Ik z*»™-

ben hier op de poft daar my Godt geroepen heeft : en wil hy my ook uit men gewag

dit leeven roepen, ik ben gereedt en bereidt. Myn beminde vrouw en ™jk«™

lieve kinderen zouden my moogelykmet hunne droej'heit nochbezwaaren.^^
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i6y6.Zy zouden my nu niet zien dan met bittre traanen , en ik hoof hen te

vinden in d?eeuwige vreughde. Men hadt wel in 't eerft noch hoop ge-

hadt van geneezing , maar met ofdoor de pyn der wonde , en inzonder-

heit der breuk in 't rechter been , daar 't meefte gevaar in ftak , werdt de

Admiraal den vierden of vyfdcn dagh door een koorts overvallen ,
die

hem by bleef, en zich van tydt tot tydt meer en meer verhief. Dit

te vcr

krank
" braênt al ^e geene die zicn aan zYn lecven lieten gelegen zyn in groote

zw^arr. bekommernis en vreeze , inzonderheit op den achtentwintighften der

x* s/pril. maandt, toen hy door noch feller koorts werdt aangetaft, diedengant-

19 A*rtL fchen volgenden nacht , tot 's anderendaaghs ontrent den middagh ,
duur-

de , en toen die begofl af te nccmen , namen zyn krachten tevens ar

,

en men vernam de voorteekenen des doodts. Toen toonde de groote

Zeeheldt , die t'allen tyden de gewoonte hadde van zich ,
ten ftryde

la^Y 8aande » ter doodt te bereiden , dat hy in deezen leften ftrydc de doodt

eS
8
za%

ai
getrooft was , en ruftig onder d'oogen dorft zien. Hoe hier zyn einde

einde. " meer naderde , hoe hy meer verlanghde om ontbonden te worden. Hy
lagh geduurig met gevouwen handen , en badt Godt om een zalig ein-

de, zich onder anderen dienende van Davids woorden uit den 63 Pfalm »

O Godt
, gy zyt myn Godt , ik zoek u in den dageraadt ,

myn ziel,e

dorft naar u, mynvleefch ver'langt naar u: in een landt dor en mat ,
&m'

der water. Voor den middagh , toen zyn fpraak hem zwaar begoft &
vallen , en dat hy weinigh fprak

, begeerde hy dat de Predikant W<jfl>

-hovius Godt zou bidden om een zalige verlotfïng : en tegens den

avondt , toen zyn fpraak geheel ophieldt , en dat men nochmaals g
e'

beeden ten zeiven einde tot Godt uitftortte , badt hy noch met ifn

zuchten , en lagh daarna etlyke uuren zonder fpraak in de bcnaautbejj
Sterft. jes doodts, tot dat hy 'savondts tufTchen negen en tien uuren den g

cc

^
gaf, met een zachten en geruften uitgangk: in 'tbyzyn van verfdieic!e

Bevelhebbers en Kapiteinen van 's Landts vloote , van den Vic&Ü® 1
'

raai de Haan , den Schoutbynacht Middellandt , en de Kapiteinen #?'*

lenburgh
, den Graaf van Styrum , de Sitter, Uitterwyk ,

Meegaf'
Andringa, en anderen, te veel om te noemen , die met weenende^ë

en '

en ontftelden gemoede , dien grooten Admiraal zagen derven en ifleC

reeden klaaghden, dat ze nu in een vreemdt geweft , zoo verre
buiten

hun Vaderlandt, en met een feilen oorlogh op den hals, zulk een dap-

per Opperhooft met al zyn ervaarentheit cn beleidt zouden mitfèn.
Hy

overleedt dan den negenentwintighften van April , in de baay van $ira
'

golTa of Syracufa, binnen zyn fcheepsboordt , in den ouderdom van ne-

woïït
Iy

c
genentzeftign Jaaren »

een maandt , en vyf dagen. Zyn lyk werdt tef-

Sfcm?" ftondt met fterke kruiden gebalfemt, om voor 't verderf bewaart »

en

ter gelegener tydt naar Hollandt gevoert te worden. De Wethouders va"

Beraadt- Siragoffa ,
zyn overlyden verdaan hebbende , waaren over de bcgraaften*

o2I van zyn ingewanden bekommert, en onderftonden by de Geeftely^
graavenvan der fladt, of men die niet ineen der kerken zou moogen ter aarde

brc

wandSV Sen - Hun antwoordt was , dat het ingewandt, als een gedeelte
va

't lichaam, in geen geweide aarde moght leggen, zonder byzonder v

'SZ Iof van den Paus
ï^ ^Admiraal buiten de Roomfche kerk, >«

\f'
.de wet- voelen der Gereformeerden geftorven was. Toen beflooten de Wet"ouvan
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overleden Admiraals bekent maakcn, en aanbieden. Dochdces heufche 1670".

aanbieding , met groot betoogh van genegentheit en hooghachting ge-

daan , werdt door misverftandt , of kleen verftandt der geenen die 't af-

rieden, afgeflaagen, en den afgezondenen tot antwoordt gegeeven , dat 'Zj
cUt

men nooit gewyde aarde voor 't ingewandt hadt begeert , en dat men de wSdu
^

Heeren voor d'aanbieding van hun Stadthuis hooghlyk bedankte ; nadien

men voorneemens <was , de gemelde ingewanden ter aarde te brengen ter

plaats daar men den Kapitein Noirot hadt begraaven : die was op een

kleene heuvel, ontrent honderdt fchreeden van deftadt, inde baay ge-

legen, en rondtom van de zee omringht. Daar werden dingewanden Mcnbc-

op den eerften dagh van May , ontrent den avondt , met een groot en o^ccnïcu-

droevigh gevolgh van Bevelhebbers, Kapiteinen, Kommandcurs, en an- J^j
160

deren, ter aarde befteldt. Uit dat weigeren der Roomfchc Geeftelyk- \ Maj.
heit, van des Admiraals ingewandt op een gewyde plaats te begraaven

,

kan men afneemen hoe weinig grondt of fchyn van waarheit het gerucht Vaifchge-

hadt , dat eenige Roomfchgezinden te dier tydt uitftrooiden , en naar
gcrucht -

Hollandt over fchreeven, als of hyin debelydenis der Roomfchc kerke

waar overleden , daar hy nochtans al den tydt zyns levens een yvrigh

belyder , lidtmaat , en voorftander van den Gereformeerden Godtsdienft

was geweeft, en by dat gevoelen , tot den leften doodtfnik toe, hadt

volhcrdt. Zyn gebalfTemt lichaam werdt in een loode kift geleit , en

in de kajuit gezet. Dusdaanig was het eindt van den Heere Michiel de Kort ver-

Ruiter , nu Hartogh , Ridder , L. Admiraal Generaal van Hollandt cn Weft- RUf

J

r

a

s

n

0

dc
_

vrieflandt , die achtenvyftig jaaren lang , van 't elfde jaar zyns ouder- komft, zec-

domS af, de zee hadt bevaaren, en van 'tallerlaaghfte tot dien hoogen d™
top vaneere, langs alle trappen der fcheepsbedieningen

, opklom. Van
CUg

wien met waarheit wordt getuight , dat hy , in 's Landts dienft en eedt

getreeden , nooit naar eenig ampt met gunftjaght ftondt , en dat hem
alle waardigheden, datzeldtzaam is, zonder daar ooit om te fpreeken

,

van zelfs , door zyn verdienden
,
zyn thuis gebraght , en opgedraagen.

De glans der eere , en glory , die veelen 't gezicht ontrent de kennis van

zich zeiven verblindt , en tot ydelen roem , of fiere grootsheit ver-

voert , hadt hem nooit bedwelmt. In zyn grootheit bleef hy kleen :

d

"
0
y
r
^"dt

dankbaar jegens zyn weldoenders, eerbiedig jegens zyn meerderen , be- verheffing

leeft ontrent zyns gelyken
, meewaarig en gefpraakzaam jegens zyn "ïgroot-

minderen, en elk, zoo veel hykon, verplichtende. Dus won hy 't hert g^ots?

van allen die hem kenden: verkeerende met luiden dieinzynen laagen

ftaat zyns gelyken waaren geweeft met zulk een ongemaakte heus-

heit, dat ze met d'oude gemeenzaamheit , die zy in zyn klcenheit met

hem' gehadt hadden , daarna in zyn hooghften ftaat levende , licht zien

konden , dat hy wel van ftaat was vcranderdt , maar niet van aardt. Ja

zelfs in 't midden van zyn grootheit vondtde grootsheit zoo weinig vats

op hem , dat hy , ten tyde toen 'er vlooten van tnegentig of honderdt

fcheepen, en veel duizenden van matroozen en foldaaten onder zyn ge-

biedt ftonden , zich zclven van een enkel knecht liet dienen
,

en zon-

der anderen nafleep van gevolgh te voorfchyn quam. Hy fchaamde zich Noch

ook zyn voorgaande geringheit niet , maar vertelde dikwils in gezel-gjjj*
fchappen en op maaltyden ,

zelfs in 'tbyzyn van groote perfoonaadjen
, voori/e^

hoe hy in de lynbaan plagh te gaan, en voor jongen plagh te vaaren

:

vermaanende zomtydts deflechte matroozen, dat ze op zyn voorbeeldt

moften zien , en
, gedenkende wat hy geweeft was , moedt houden

;

op hoope dat ze, zich wel draagende, ook gevorderdt zouden worden.

XVHL Boek. Iiiiii Nooit
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1676. Nooit plaght hy ydelyk te roemen over zyne daaden ,

noch die vana.n-

dre te verachten: maar anderen de verdiende eere geevende ,
heeft men

meermaalen gezien dat hy d'uitkomft der zeegevechten en overwinnin-

gen aan de Heeren Staaten overfchryvende , met zulk een ingetoogent-

Zyn zcc- heit en zeedigheit van zich zeiven en zyn bedryf gevvagh maakte
,
dat

lfihclt
" hy zyne glory eer fcheen te verkleenen dan te vergrooten ,

en dat men

de zaak gemeenlyk grooter bevondt dan hy ze verhaalde. Hier door

hieldr hy zich buiten nydt, maar niet buiten lof, die hem van zelf ge-

faTmziektc.
noegh volgde. Maar hy was zoo vry van faamziekte ,

dat hy n00
/
r

lofredenen , daar men zyn naam , wegens zyn verrichtingen ,
door zoent

te verheerlyken , wou aanneemen , en hy werdt, als hem eenige loftui-

keMvan tingcn yoprquaamen , daar over befchaamt en bezwaart, jaaookeemg-

ïofmitcry. zins bevreeft : hebbende het ooge op den uitgang van Herodes Agnp-

pa, die Godt d'eere niet gaf , en zeggende, dat Godt hem dan ^onver-

laaten , als hy die lof aan zich zou laaten leunen. Ook was hy g
ants

niet bekommert wat men by zyn leven van hem zou zeggen ,
of na

zyn doodt zou moogen fchryven. Ik wil wel, zeide hy, van niernant

genoemt noch opgehaalt worden , als ik Jlechts myn gemoedt magh vol-

doen , en myn ordres wel uitvoeren. 'T is ook zeeker dat hy nooit wou

toeftaan dat men de merkwaardighite voorvallen van zyn leven uit

zyn daghbefchryvingen zou trekken , om die aan den dagh te geeven

;

en dat hy, om zulks te beletten, veele blaaden uit zyne aantekeningen

lichtte, en verbrandde: geevende geen andre reden, dan dat hy fflti*

en Godt alles hadt gedaan. Ook weet ik, dat als zyn fchoonzoonde

Predikant Somer hem iet aanmerkelyks hoorde vertellen , en daar op

vraaghde waar en op wattydt, jaar ofdagh, dat was gefchiedt ,
hy ter

'

ftondt zweegh , en niet meer wilde zeggen : denkende dat het zyn fcho°fl
'

zoon zoude aantekenen , om 'tin eenige Hiftorie te brengen : en mee-

nende dat zyn bedryf geen Hiftorie waardig was. Hy erkende op eeI

J

aanmerkenswaardige wyze aller menfehen en zyn eige krachteloosnel

en niettigheit , en de noodtzaakelykheit van Godts genade en hulpe
111

'tbyzonder, en zyne voor- mede- en uitwerking in 't gemeen. Vlt ê
e"

voelen braght hy in zyn bediening (byzonderlyk in groote voorval'
hoedaanig de zeeflaagen zyn) zoodaanig te pas, dat hyvoor 'r

aangaf
der zeegevechten met vierige gebeden de goddelyke byftandt z°cht

te verwerven: als weetende dat hy zonder Godt niet vermoght.
in dat gevoelen op Godt betrouwende , kon hy in de felfte geveeg
zyne zaaken met bedaarden gemoede verrichten , en uitvoeren. *n

kunft van 't ftuurmanfehap , en 't geen daar toe behoorde , was hy t0°

geoeffènt , dat hy veele Stuurluiden in kennis en ervarentheit te bov

ging. Hy hadt in zyn tydt een fcherp gezicht, en was zeer opniesen

de, waar door hy op d'opdoening der landen en kuften, (trekking ^
ftroomen

,
gelegentheit der havens , zanden , banken ,

gronden ,
en 0

diepten , te naauwer lette , en alles in zyn geheugenis prentte ,
e*\

in

ven-
daghverhaalen aantekende. Hy wift ook , zelf in de kajuit

de , nette ftaat te maaken van den voortgangk van 't fchip »

a
,

-

t

mJedighcn, \k Iiet gehoor en de bcweeging. Zyn ongekreukte kloekmoedig
»

cnvoor- die zich in 't hachelykfte gevaar en in de meefte verlegcntheit
a >^

zicuigbe-
jjet2 jcni cn Zyn fchrandre voorzichtigheid, (die twee gr0° ? ten ,

logsdeughden) waren in zeven oorlogen , meer dan veertig g
cve

,

c
}

^
en vyfticn groote zeeflaagen , zeven onder zyn eigen opperbeleidt ,

^Ervaarent-
vrienc|cn en vvan(jen gebleeken. Zyn lange ervaarentheit verfena ^
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alle voorvallen raadt , en geen Zeeoverfte wift met meer znedighcit
voordeclige vechtplaatzcn te kiezen

;
op winden en ftroomen acht te

geeven ; de loef te zoeken , en te winnen ; de zynen met leinen in or-
dre te brengen en te houden; tydt te kavelen; gevaarlykheden te voor-
zien

, voor te koomen ofafte wenden ; den vyanden voordeel af te zien

,

en krygskonften uit te vinden , om hun afbreuk te doen. Hier over
ftonden de vyanden meenighmaal verbaaft, en verwonderden zich ten
hooghften over zyn wonderbaar beleidt. Zyn zorghvuldigheit liet het ZorRh™l*

nooit op anderen geheel aankoomen : en hy begaf zich op het minfte
d 'shcU'

gerucht , en dat dikwils 's nachts , naar boven , en nam by dagh en nacht
op alles , zelfs op de kleenfte dingen, acht: zoo dat de zynen , op zyn
beleidt en zorgh geruft , met te grooter vertiouwen en moedt de vyan-
den dorften aantaften. Hy was zoo voortvaarende , dat hy nooit en
nergens te laat quam : altydt voor de tydt gereedt. Ook kon hy niet

minder verdraagen dan langhzaamheit en uitftel van iet dat noodig
was. Voor de matroozen droegh hy altydts groote zorg , om hen ge-
zondten wakker te houden. Hy liet ze nooit lecdig , opdatze'tfcheeps-
werk te beter gevvendt zouden worden, en hieldt fteedts naauwe ordre
en ftrenge tucht in de vloot , om overal de moedtwil in toom te hou-
den , en de weerfpannigheit voor te koomen. In 't kort , al wat ooit in
veele trefFelykc Zeeoverften ftuksgewys werdt gepreezen , was by hem in

alle deelen en in 't geheel: en men hieldt hem met recht voor een vol-

maakt Admiraal , ten aanzien van al de zaaken , die tor het bedienen
van zyn ampt werden vereifcht. Ook diende hem 't geluk in meeft al Hywas
zyn aanflaagen en ftryden

, weinige uitgezonderdt : en als 't hem geluk- iu"^
11*

te, gafhyGodt, gelyk boven is gemeldt , alleen d'eere
, zeggende, dat

'g

men geen zeegen kan bevechten zonder de goddelyke hulpe. Zyn onge- zy°ge-
veinsde godtvruchtigheit vertoonde zich in al zyn bedryf. Geen Chriften h£?

Ug'

Heldtkon Godt meer vreczen
, eeren, liefhebben, betrouwen, enden

godtsdienft met meer yver behartigen. Het hooren der predikatiën , dat
hy niet licht verzuimde , was zyn hooghfte vermaak. En hy ftreedt
zoo wel met de gebeden als met de wapenen': beginnende nooit zeege-
vecht voor dat hy Godt eerft in zyn kajuit om zyn hulpe en zeegen
hadt aangeroepen. De heilige Schriftuure las hy onophoudelyk , en
befteedde daar in als hy aan landt was meeft: alle de winterfche avon-
den : leezende dan over luidt by zyn huisvrouw en kinderen

, om die
met eencn door dat gehoor te leeren en te ftichten. Behalve'n de hei-

lige Schrift las hy weinige en byna niet dan Theologifche boeken. Hy
betoonde zich ook als een voorzanger in de Chriftelyke fcheepsoefTè-

ningen : en zong gaarne Pfalmen $ want hy was een goedt zinger. Van
alle onnutte gezelfchappen , en den tydt met drinken , dobbelen en fpee-

len door te brengen ,
hadt hy een grooten afkeer. De meenighvul-

v4foei<te

dige verdeelingen en fcheuringen der Chriftenen werden by hem ver- <fcfchcurin-

foeit, en hy wenfehte om de vreede der kerken. Hy hoorde zeer on- g
Hadtg Cen

gaarne dat men eenige verfchillende Chriftenen, jaa zelfs dat men alle behaagen

menfehen die buiten 't Chriftendom waaren geheel en al veroordeelde : ooïdcS
maar wilde 'foordeel liever opfchorten , ziende wel geen grondt van vanande-

hoope, omdat buiten Chriftus geen zaligheit is, ook geen zaligheit
rcn'

buiten Chriftus vaft ftellende , niaar nochtans erkennende een ondoor-

grondelyke diepte , beide van oordeel en van bermhertigheit , liet hy de

zaak Gode bevoolen. 'Twas hem ook zeer tegens de borft
, als men Noch

iemant die dwaalde in zyn Religie befpotte. Hy toonde ook in alle ge- ISSkt*
Iiiiii % le-

dcn*
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1676. lcgenthcit een vyandt te zyn van alle profaniteit, of verachting van h ci-

Waseen zaaken , en van alle redeneeringen van ongebondene lchrandre

EtS-geeftcn regens Godt, godtsdienft of goede zeeden ,
hebbende een on-

tc«- uitfpreekelyke afkeer van zoodaanige luiden , van wat ftaatof gelegent-

Hy hiddc heit die ook moghten zyn. Den dienft en den Dienaaren des Godde-

cnDtcTaa- lyken vvoordts was hy zeer geneegen, befteedende, gclyk gemeldt is,

ren vaa twee van zyne dochters aan Predikanten , en niet konnende lyden dat

Soordtia men hen klcen achtte , of quaalyk bejegende. Doch hem mishaaghde

hoogc ten hooghften , als ze zich met andre zaaken dan van hun ampt &e-

"eh moeiden , of eenige onbefcheidene vrymoedigheit gebruikten. Ook moin-

prres dc dc hy dat de kerkelyke heerfchappy, en opperhoofdigheit onder de ker-

opperhoof- kelyken , onder wat tytel die moght zyn , voor de kerken van Neder-

difijheit. landt fchaadelyk en verderfTelyk was. Zyn huisvrouw en kinderen ne-

ïSclofde minde ny mct ecn liertelyke en tedre liefde
'
en 7yn vriendtfehap met

zyne,.

c

waare vrienden was onveranderlyk , en in alle voorvallen getrouw, van

vriL
r

dt

Uwin
nacuure hadt hy een weerzin indenkryghen ailerley bloedtftorting

:

en

fcbap. meêdoogend van aardt zynde , voerde hy den oorlogh met een zachtrnoc-

0S0 Tc dig en vreedzaam nart
i
zonder toorn of haat, en zocht, zoo veel als

zbdtfmaar moogelyk was , d'overwonne vyanden te fpaaren , te verfchoonen ,
en ,

als

m
ent°' 7e mzyn magnt w

Taaren, met goedtdoen te verplichten. DenVaderlan-
R
Sok tc- de was hy inzonderheit getrouw , den Heeren Staaten, zyne wettige Over-

gens vyan-
. gehoorzaam , een groot liefhebber en voorftander van 's Landts vry-

Den va- heit , en evenwel een haater van der zeiver misbruik , en een aartsvyand

dcriandege- van mujtery en oproer: want hy verftondt dat de ftoute taal die tegen

Irouw
'

de hooge Regeering hier te lande gevoert werdt ten hooghften ftrafbaar

Zynyvcr was '
j; js 0ok gebeurt dat iemant in een trekfehuit , in zyn byzyn '

iXLTdcr d'Overheit op een vuile wyze met veel woorden lafterende , hy
Omheden. daar met grooten ernft tegen ftelde: zeggende, dathy, eenDienaar*

in eedt van 't Landt zynde, zulke taal niet kon dulden : beveelen

den quaatfprecker te zwygen: en, alshy voortgingkin 'tlafteren ,
'ie

meermaalen waarfchouwende , ook den Schipper belaftende den manaa

landt te zetten. Doch ais 't alles vergeefs was , heeft hy dien opf°e *

maker aangetall , opgenoomen , en , alzoo hy zeer fterk was , t'zaamen-

gevouwen, en buiten boordt gezet , niet verre van 't landt ,
daar hy

zich berghde. Den Schipper , die geen genoeghzaame ordre hadt vvi^en

ftellen, werden de zes weeken gegeeven , en hem 'tvaaren zoo lang

verbooden. Zyn trouwhartigheit en andre deughden vermeerderde

zyne achtbaarheit by Overheden en onderdaanen , by vrienden en vrem-

inzyn den. Doch toen hy zich tot de hooghfte waardigheit vondt verheven1,

JiaaTvondt
en aIs L Aclmiraal over dc vIoot van den Staat gebiedt hadt

,

vondt ny
1

altydts geen ftof tot genoegen , en plagh zomtydts aan zyn vrienden

klaagen over de laft dien hy op den hals hadt
,
wegens de meenignV^

dige bekommeringen , die aan zyn dienft vaft waaren: dewyl hy in
.

benaauwfte tyden dikwils niet enwift wat hyte doen of telaatenW
1»

en de laft en ordre die men hem zondt zomwyle niet klaar g
en
^

fprak , of twyffelzinnig , of te veel bepaalt was , zoo dat 'er met d°e
oor _

met laaten verbeurt kon worden: 'tgeen hy, hadt hy altydt zvn
jieeft

deel moogen volgen , niet waar onderworpen geweeft. Hier over
^

men hem tegens vertroude vrienden hooren zeggen, dat hy %s
'

tn

fier daagen hadt toen hy zyn eïge man was, en een fluiver 's *aj**
n00

'

tt

de lynbaan won, of voor matroos ofvoor Schipper voer : en "a
\iaats

zou wenfehen dat iemant van zyn kinderen feeniger tydt '^ht

hy de mec-
ftc bekom-
meringen.
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moght bekleeden. Dan de laftïgheit van zyn doorluchtig ampt benam 1676.

hem den lof niet dat hy 't lofFelyk bediende , 2yn Heeren en Meefters

in al zyn beryf genoegen gaf , en voor zyn trouwe dienden werdt be-

dankt en beloont. Ook werdt de roem zynervermaardtheitby vremde
J^J^*:

en ook vyandtlyke volken erkent , die hem alle den tytel gaven vanbyvrcmdc

den grootften Admiraal , en den dapperften en voorzichtighften Zee- > olkcu -

heldt deezer eeuw. En kan ik hier niet verzwygen hoe zeeker En-

gelfch Schryvcr, die een ruwe fchets van zyn leven en bedryf
, eenige

waarheit met onwaarheit vermenght begrypende ,
op zyne wyze in 't

licht gaf, eindelyk zyn verhaal met deeze waare woorden befluit , ƒ« Loflykgc-

*t kort ,
hy was zulk een eerlyk man , zulk een aandachtigh en godt- "^"jf

vruchtigh Chrijlen , zulk een ftout foldaat , zoo een wys , ervaaren en Engcifch

gelukkigh Generaal , en zulk een trouw en eerlyk liefhebber van zyn Jf^"
Vaderlandt , dat hy met recht verdiende van de nakoomelïngen gepree- £}™

z

zen te worden, als een cieraadt zyner eeuwe , de voefterlwg van deJ^f0

al

zee, en 't vermaak en eer van zyn Landt.. - Een lichaam hadt hy, op deiiZ™.

dat men ook kennis nebbe van zyn uiterlyke gcftalte, van middelbaare^»'^

lenghte, (
tgeen hy met veele dappre helden gemeen hadt) welgezet,

i<$77
.

'

vlug, gezwindt, nerk, en als tot arbeidt gebooren. Zyn voorhooft
ft

Zyn ge-

was breedt , en zyn aanfchyn bloozend en hooghroodt van kleur. In da^K."
SC

zyn doordringende oogen fcheen de fchranderheit van zyn geeft uit te

blinken, de zelve waaren bruin, ook hair en baardt, eer het door ou-

derdom grys werdt. Hy droeg dikke opftaande knevels, op zyn oude

zeemans. Zyn weezen en gelaat was aanzienlyk , daar zich iet ftrengs

,

doch met vriendelykheit gemenght, in vertoonde, 'twelk tefrens ont-

zagh en liefde baarde. Gezondt was hy van aardt; maar in zynjongk- Gezonde

heit eens vergeeven , by ongeluk, door het eeten vaneen venynige
vanaar

*

vifch , daar van hy eenige beving in de leden behieldt , tot het einde

van zyn leven toe : doch in zyn ouderdom openbaarde zich het gra-

veel , dat hem zomwyle laftig en pynlyk viel. In 't verdraagen der H»«?t-
,

fcheepsongemakken was hy , door de fterkte van zyn lichaam en delan- wdragïa

ge gewoonte , uittermaaten hardtvochtigh : lachchende in zyn jongkheit ™^8C"

met de matroozen , die hunne natte kleederen afleiden. Ook zagh men "Nic^ge'zct

hem in zyn ganrfche leven op geen gemak noch vermaak ter werelt opgemak,

verllingeren , noch daar door van zyn plicht aftrekken. Ontrent fpys Jochfek-

en drank was hy maatig, een vyandt van dronkenfehap en dronkaarts ,
kemy.

geen liefhebber van hooffché lekkre fpyze, maar van harde fcheepskoft

:

zoo dat hy van de grootften in Spanje heerlyk onthaalt wordende
, zy

hem by hunne koftelyke fchootels ook fcheepskoft moften voorzetten

:

iaa zelfs kon hy buiten 's Landts geen verfch vlees eeten, 'tmoftaltydts

naar 'tzout fmaaken. Op de maaltyden wachte hy zich voord'onmaa- Biygccftig

tigheit doch toonde zich blygeeftig en vroolyk by zyne vrienden, en cnnooiyk

zich zomwyle met onnozele boertredenen vermaakende. Dan niet te deT"

min wift hy zich ftaatig en deftig te houden, als 'er ontzagh werdt ver-

eifcht. Voorts was hy wel ter taal, en kon zyn meening gelukkig uit- ™f
tel

drukken , en met redenen bekleeden : ook ftondt hy nooit verleegen

als hyby zyn meerdere, Prinflên, Vorften ofKoningen, 'twoordtmoft

voeren. Hy verftondt verfcheide taaien , die hy niet in de fchoolen, Verftondt

maar ter koopvaardy vaarende , door lange verkeering in vreemde ge-
;cr(

P
r

h

a

eidc

weften, hadt geleerdt , en eenighzins fprak ,
alsSpaanfch, Portugeefch , taaien.

Franfch, en inzonderheit Engelfch en Yrfch. Schranderheit van ver- zy°g'°°«

ftandt, rypheit van oordeel, en kracht van heugenis , dingen die zel-Satthec'

Iiiiii 3 den
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1676. den t'zaamen gaan , cn tc gader (inzonderheit als 'er ervaarnis by

komt ) wondre gaauwigheit geeven , waaren in hem by een. Dit waa-

ren de werktuigen van zyn wonderbaar beleidt, daar zyndapperheitop

t'zeil ging. Hier door was zyn fchip, cn de vloot die hy beftierde , als

eerj geduurige fchool van 't foldaat- cn zeemanfchap , en al wie by of

onder hem voer kon altydt van hem lceren. Ook werdt in hem met

verwondering aangemerkt, dat hy in 't midden van d'allergrootfte ge-

vaarlykheeden met wonderlyke gelykmoedigheit de zaaken beftierde

:

en dat geen onverzienfche toevallen zyn verftandtontftelden, noch zyn

dfrbSare

0" 00r^ee ^ bedorven
, zelf niet in zynen hoogen ouderdom. Ook werdt

gcheugenis. vnn hem verhaalt, dat zyn geheugenis zoo fterk was, dat hy van zyn

kindtshcit, en eerftereis af, tot zynhooghften (laat toe, onderfcheide-

lyk hadt onthouden wat hem was bejegent, en dat hy een nette kennis

hadt van de fchcepen en 't bootsvolk, met naam en toenaam, daar hy

mee hadt gevaaren, en van tydt en weder, en d'andre omftandigheden

der zaaken , die van tydt tot tydt waaren voorgevallen. Ook ftrekte

hem dees geheugenis tot groot voordeel , om zich in verfchcide gele-

genthéden van zyn ondervindingen te dienen, en zyn zaaken daarnaar

te richten. Hy verftondt ook dat het t'eenemaal onmoogelyk was

,

dat iemant, al hadt hy noch zoo goede kennis van de ftuurmanskunft,
zonder ondervinding en daadelyke oeftening , een goedt zeeman zou

worden
,
en dat zelf de geene die op het kunftfchool alles hadden ge-

leert, en op alle vraagen, aangaande dezeevaart, konden antwoorden

,

als ze eens in zee quaamen , zich gantfeh onkundig van 't voornaam^
deel van 't zeemanfchap , en in veele voorvallen ten uiterfte verlegen

zouden vinden, en door een anders oogen moeten zien. Hier uitkan

men dan afneemen , wat hy gevoelde van de geenen die uit het Hof»

of uit de landtzoldaaten , of uit burgers en koopluiden , zonder ooit de

zeegebouwt, of eenigh fcheepsgevecht gezien te hebben , tot ScheepS-

kapiteinfehappen, of tot hooger zeeampten , in tydt van vreede ,
werden

gevorderdt. Nu ftaat ons iet van zyn huwlyken , kinderen , en nakoo-

iykcn Cn

W
" melmgen te vernaaien. By Maria Velters , zyn eerfte echtgenoot

kinderen, die in haar eerfte kinderbed ftierf | , won hy een dochter actlO^1

c Alida die weinig daagen na de moeder overleedH™B\Tde
g
twe°ede>1631

4. l8jMtm Korneha Engels
, teelde hy vyf kinderen: eerft Adriaan, gebooren in

^ den jaare mdcxxxvii, en in 'tachtiende jaar zyns ouderdomst'Am^r-fn^L dam geftorven
\ : ten tweede, Kornelia, gebooren in denjaare m dc xxxi**'

•zosept. en getrouwt met den Heer Johan de Witte , daarna Kapitein van een

kompagnie zeefoldaaten , en zedert van 'tKollegic ter Admiraaliteit
tot

Amfterdam: ten derde, een kindt dat Hechts drie daagen leefde,
en

^Jiug. voor zyn doopzel overleedtf: ten vierde, Alida, gebooren in den jaa-

-*tïm. reMDCXLiij, en eerft getrouwt met Johan Schoorcr, en na zyn over-

lyden met den Heer Thomas Pots, Predikant tot Vliiïïngen: ten vy*-

de, Engel de Ruiter, gebooren den tweeden May , in den jaare mpcxU ?'

^190^. daarna Ridderen Baron, ook Schoutbynacht , en eindelyk \
Vtfead-

miraal van Hollandt en Weftvrieflandt, onder 'tKollegie ter A^*!*
reit tot Amfterdam, die, zynen vader van der jeught aan op ^"f??"
de zeecoghten verzeilende

, in de vier zeeftaagen
, tegens d'£ngeUcne

en Franfche oorlogsvlooren , en in verfcheide andre gelegentheden , gc
'

noegh betoonde, dat hy van de vaderlyke dapperheit niet
ontaardde-

By Anna van Gelder , zyn derde echtgenoot
, weduw van wylen Jan

Pauluszoon, teelde hy Margriete, gebooren in den jaare mdcu.i, den
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eerften December, en daarna f gehuwt met den Heer Bernardus So- 1676.

mer, Bedienaar des goddelyken woordts tot Amfterdam : en eindelyk U*Ma*rt.

Anna, gebooren in den jaare mdclv|, en overleden tot Vlifïingen in 1%*^.
den jaare mdclxvi^:, gelyk op zyne plaats is gemeldt. 'T gerucht van t

des Admiraals doodt liep terftondt van ftadt tot ftadt , en vervulde de drocfhdc

harten van al de trouwe onderdaanen desKonings, door gantfch Sicilië, «Sicilië

met een bekommerlyke droefheit. De Franfchen en Franfchgezinden Admiraals

verftonden dat al de fchaade , die ze in twee zeeflaagen hadden gelee- doodt,

den , door dit eene lyk Was geboet : en de Spaanfchen hadden den voor-

naamften (tut van hunne hoope met hem verlooren. Al was de Fran-

fche vloot veel fterker dan de Hollandtfche
,
zy meenden echter dat de

zeeheldt de Ruiter, die zoo dikwils met ongelyke kans hadt gewonnen

,

'tgeen aan de maght ontbrak met zyn beleidt en dapperheit zou ver-

vullen , en alle hunne zwaarigheden te boven koomen. Maar ditont-

fchoot hun door zyn fterven. Ook hadt 's Landts vloot in dit geweft

na zyn verfcheiden geen meer zeegen , en werdt met zwaare rampen

geflaagen. Men bleef noch in de baay van Siragoiïa etlyke daagen leg-
^j^-JJ

gen, en ftelde toen * den koers, het lyk des Admiraals met zich voe- naarPaier-

rendc , langs de Zuidtzyde van 't eilandt , naar Palermo. De Vicead- ™'
Ma

miraal de Haan voerde nu de vlag als Admiraal , de Kapitein Kallen-
*J '

burg als Viceadmiraal , en de Kapitein Middellandt als Schoucbynacht.

De Marquis 4e Vayona zocht ontrent dien rydt den Viceadmiraal de

Haan te beweegen , dat hy met 's Landts vloot door de Faro naar Pa-

lermo zou zeilen. Maar de Haan vondtdat ongeraaden, door 't gebrek
van 't kruidt, en al beloofde Vayona, dat door den Onderkoning bin-

nen weinig daagen te verzorgen , men weigerde daar na te wachten

,

vervolgde de reis langs de Zuidtzyde , en quam den vyftienden van May
te Palermo. Tervvyl men daar lagh , om 't geen befchaadight was te her-

maaken , en zich van alles te voorzien , werdt by de Franfchen niet

min gearbeidt om hunne reddelooze vloot te herftellen. Zy quaamen
niet alleen in 'tleft f van May met 18 fcheepen, 9 branders, en 15 ga- fi8^j»

leyen in zee, maar begaven zich ook naar Palermo, en beftonden daar
fchcnkoo-

een aanflagh in 't werk te ftellen , die ze mifTchien nooit onderdaan zou- men weêr

den hebben, indien 'er een de Ruiter geweeft waar om hun 't hooft te
bieden. Zy quaamen

, onder 't gebiedt van den Hartogh van Vivonne , JS
den eerften van Junius in 't gezicht van Palermo , daar zich de Hol- Pa,e '

landtfeheen Spaanfche fcheepen, op de tyding van hunne komfte, van
achter de moulje op ftroom in de baay , tufTchen de moulje en de wal ,

halvemaanswyze hadden gekort , met een worpanker in zee , om des

noodt hunne fcheepen op zyde te haaien , en met de breede zyde t'zec-

waart te konnen fchieten , en de vyanden af te weeren. Zy laagen in de

volgende ordre ter zyden eikanderen gerengeert.

Brederode. T>e Vryheit.

Andringa. Stadt en Landen.

Schey. T>e Spiegel.

T)e Jong. *De Trovincie van Vitrecht.

Schoutbynacht Middellandt. Steenbergen.

Broeder. <De Kraanvogel.

DeSitier. TZnïderhuU.

L. Admiraalde Haan. Gouda.

Graafvan Styrum. *De Leeuwen.

Vitterwyk. *Damiaten.

Van

zee, en
;eeven

zich naar.

Palermo,
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9<?x HET
Van der Zaan.
Baak.

Viceadmiraal Kallenburgh,

Berkhout.

Meegang.

Abkoude.

Tyloos.

LEVEN VAN DEN
Edam.
'TGroenwyf.
D'Eendraght.

Oofierwyk.

Harderwyk.
Leyden.

'De waakende Boey.

Doch de Franfchen quaamen , na dat ze door eenige Bevelhebbers ,
in

een felouque getreeden , en door etlyke galeyen onderfteunt , hunne ge-

ftalte van naby hadden bezichtight, den tweeden van Juniusophen af.

De Marquis de Preuilly-d'Humieres , met negen oorlogfcheepen ,
zeven

galeyen ,
en vyf branders, hadt de voortoght, en viel 'er langs d'Ooft-

kantvandebaay , daar de Spaanfchen , als de voortoght hebbende ,
meeft

laagen, op aan: gevolght van de gantfche vloot, die naar d'andre Hol-

landtfche icheepen, ,meteen Noordelyke voor de windt, toehielden, en

insgclyks den ftrydt begonnen. 'T geluk diende, 'tgeen veeltydts ge-

beurt, de ftoutften. Naar een half uur vechtens kapte de Vicead-

miraal van Spanje zyn kabel , daar hy mee geankert lagh , en liet zyn

fchip
, zonder meer weer te bieden

, tegens ftrandt dryven. Daar op

braaken de Franfchen met hunne branders door , end'andre Hollandtfche

en Spaanfche fcheepen , uit vrees voor de branders , insgelyks hunne

kabels kappende, raakten in onorde, en dreeven onder malkanderen elk

zyns weeghs. Dit gaf de vyanden een oopen , om hunne branders te

befteeden. Twee werden vruchteloos aangefteeken, en de derde ftakhet

Spaanfch Admiraalsfchip
, genoemt Noftra Signora del Pillar , in brandt-

Admiraals- Hier fneuvelde en verbrandde Don Öiego d'Ibarra, Admiraal Generaal

van de Spaanfche vloot, naa dat hem tevooren het beent>öven de knie

was afgefchooten , en Don Francifco Pereire Freire de la Zerda ,
die

over de Spaanfchen te vooren 't gebiedt hadt , en nu , mits de kom"
van d'Ibarra

, buiten bewindt , en als voluntaire of vrywillige op ^
fchip was. De Franfchen , hun voordeel vervolgende , hebben alle*

11111
*

ne overige branders , tot zes toe , op de Hollanders en Spaanfchen aan-

gefteeken. Hier door werdt uit de Hollandtfche vloot alleen het fchip

Steenbergen voerende 68 ftukken, en 3 6S man
, daar de SchoutbV-

nacht Middellandt op geboodt, in brandt gebracht, doch dat driftig
11

«*> zynde, heeft noch twee Hollandtfche fcheepen gevat , die tegèlykzy 11

verbrandt, en eindelyk gefprongen
, te weeten

, 'tfchip de Vryhe*'
van den Kapitein Adam van Brederode , en 't fchip Leyden ,

van den

Kapitein Jonker Jan van Abkoude gevoert : het eerfte gemonteert met

50 ftukken, en toen bemant met 140 man, en 't tweede met 36
ken, en 140 man. Behalven het Admiraalsfchip van Spanje, boven ge-

noemt, voerende 70 metaale ftukken, en 740 man, zyn noch de vol-

gende Spaanfche fcheepen door de branders aangefteeken, verbranden

gefprongen. De Sint Antonius van Napels, met ^4 ftukken,
daaron-

der z6 metaale, en 320 man. Dè Sint Salvador van Vlaanderen,
jjj?

€

40 ftukken , half metaale en half yzre , en 3 man. De Sint PW"
pus, met 50 ftukken, en xyo man. En twee galeyen, d'eene van oen

Viceadmiraal van Spanje, met 8 metaale ftukken, en 470 koppe*1
»
e

d ander , genoemt Sint Jofeph van Napels
, eveneens gemonteert e

bemant : in alles zeven fcheepen en twee galeyen. Hier liep toen net

lichaam van den dooden Admiraal
,
op het fchip d'Eendraght ,

noch ge-

vaar van verbrandt en verteert te worden , niet op een houtftape* ,
V

Hun aan-

val opdc
Hollandt-

fche en

Spaanfche

fchecpeu.

Die in on-

orde raa-

ken.

Het
Spaanfch

fchip ver-

• brandt.

Ook het

fchip Steen

bergen.

Ook noch
twee Hol-

landt/chi

fcheepen

En noch
drie Spaan-

fche fchee-

pen.

En twee
gaieyen.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

146 A 37



L. ADMIRAAL DE RUITER. 993

zyn oudt Romainfch , maar in een lykvuur van zoo veel brandende fchee-

1

676.

pen. Doch het fchip weerde zich dapper , en lag wel anderhalfuur de vyan- v™6k

den zoo dicht op de zyde , dat men den anderen met musketten befchoot
, ^cfe!.

8"

tot dat de Franfchen afweeken. Vier van de kloekfte Hollandtfche fchce-

pen waaren in d'eerfte onorde tegens het ftrandt gedreeven , en bykans

buiten ftaat van weerbieding vervallen , en 't ftondt gefchaapen dat 'er noch

meer gekleeft zouden hebben , hadden de Franfchen meer branders ge-

hadt. Ai d'andre Hollandtfche fcheepcn, nevens 't fchip d'Eendraght , door

den noodt en wanhoop, die zomtydts dapperheit baaren, aangevoert,

vochten met zulk een kloekmoedigheid dateindelyk de Franfchen, geen

kans ziende meer te verrichten, en zich vernoegende met hunne winft
,

(£Jg£.
het tegens den avondt van hun afleiden , en onder d'Ooftwal van dekcn-tgc-

baay ten anker quaamcn. Een kleen half uur voor 't eindigen van den v^ r

vicead.

flash werdt de Viceadmiraal de Haan , die nu als Admiraal de vlag miIaal(k

voerde, ftaande op het vinkenet by de groote maft met een groote

kanonkoegel het achterfte van zyn hooft weghgefchootcn ,
daar hy

'

ftraks van ftierf. De Kapitein Pieter van Middeilandt, nu Schoutby- ^gj"0

nacht, (dieeenige daagen voorden flagh onpafTelyk was geweeft) fprong,
iai',dt ver-

toen zyn fchip Steenbergen brandde, uit de poort van zyn kajuit in zee ,
drinkt,

en verdronk. Het fregat Edam , dat gevoert werdt door den Kapitein

Kornelis van der Zaan , dat hoogh regens het ftrandt was gezet ,
werdt

door 'tfpringen van 't fchip Steenbergen de kajuit meeft ingeflaagen
,
en

men kreeg het , na dat men 't gefchut daar hadt uit gelicht
,
met veel

arbeidt , en groot geluk , weer vlot. In dir gevecht werden 's Landts fchee-

pen aan rondthout en touvverk zeer befchaadight. Ook hadt men Veel

volks verlooren. Voorts beklaaghden zich de Hollanders, dat men met ^kbgb

het gefchut uit de ftadt en 'tkafteel van Palermo weinig weer hadt ge- j4

e

n

r

de
°."

daan , daar nochtans zulks van den uiterften dienfl zou zyn geweeft

:

en dat men ook veel meer dienft van de Spaanfche galeyen hadt kon-

nen hebben, indien der zeiver Bevelhebbers half zoo vcelkloekmoedig-

heit hadden gehadc , als die van de Franfche galeyen. Na 't vertrek der 'staats

Franfche vloot werden 's Landts fcheepen weer achter de moulje gekort

,

en de Kapitein Kallenburg voerde nu de vlaghals Admiraal. De Krygs- achter dc

raadt, daarna vergaderdt, oordeelde dat nu 's Landts vloot te maghte- ge"

loos was om in dit geweft den minften dienft te doen. Voorts werdt

goedtgevonden , den Predikant van 't fchip d'Eendraght met een felou-

que naar Napels, en van daar te poft over Roomen door Italië, Tyrol

en Duitflandt, naat 't Vaderlandt, met een brief van den Kapitein Kal-

lenbure af te zenden, en den Hceren Staaten 't verbranden der gemel-

de fcheepen , en den verderen toeftandt van 's Landts vloot bekent te

maaken. Maar 't en bleef niet by de fchaade der verbrande fcheepen.

D'eene tegenfpoedt volghde d'andre : men was van de vyanden naauw-

lvks ontflaaeen , öf men werdt van hooger handt bezocht. Daar ont-

mondt een groote fterfte in de vloot. De roode loop, die een peft ver- Sjerfei.

ftrekt in de fcheepen, en onder de matroozen , door haare befmetlyk-
, Ioot .

heiten felheit, nam d'ovcrhandt , en veel volks vvegh. Ook ftierven verjehcide

toen verfcheide Bevelhebbers; onder anderen de Kapiteinen JakobTee-

dine Berkhout, Pieter de Sitter, en Joris Andringa : voorts Abraham kden.

Wilmerdonk, Kommandeur over een fnaauw, Jan van Kampen, Kom-

mandeur over een brander, en Doftor Johan Manart
, Oppcrmedicyn

der vloote. Dus fleet de vloot daagelyks ,
en werdt van tydt tot tydt

verzwakt; niet alleen door 't miffen der overledenen
,
maar ook door

XVIIL Boek. Kkkkkk de
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1676. de meenighvuldigheit der zieken, die geen dienft konden doen: zonder

dat er de vyanden iet tegens ondernaamen , hoewel ze noch wel twee

maanden na de lefte flagh binnen de baay van Palermo bleef leggen.

Terwyl men hier de nader ordre verwachtte
,
ontfing men uit Hollandt

d'affchriften der refolutien ,
by de Heeren Staaten Generaal , den vyfdenen

negenden van May , eer men noch kennis hadt van des Admiraals doodt,

ter gelegenthcit van eenige van zyne brieven ,
genoomen : die hier wor-

den ingevoeght , om dat ze licht geeven ontrent verfcheide zaaken.

Extracl: uit het regifter der refolutien van de Hoog. Moog. Heeren

Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden.

Martü , den 5- May \6-j6.

Refolutien By refumptie gedeliberecrt zynde op den inhouden van de jmghfi

fxlvQTgI- 'tngenoomene mijfive van den L. Admiraalde Ruiter , raakende den toeftant

neuai , op van 's Landts vbote , onder zyn commandement agerende in de

van^mg
3^ deHandtfche zee , gezonden tot verfterktngh van de vloote van zynK°'

brieven van niughlyke Majefteit van Spanje , ende in achtinge genoomen weczende

,

L Admiraal
dat d°or ver^G0P van de tydt ,

en de fchaade geleeden in de jonghjte

de Ruiter batailje met den vyandt , de fcheepen deezer Landen van alle beboer
geuoomen.

ten ZyU ontbloot , ende dat zonder remplacement van de geconfumeerw

behoefte aüe de voorjehreeve fcheepen zeekerlyk zouden vallen buiten

poftuur van employ : ende dat over zulks het onderhoudt van de voor-

jehreeve vloote zoude blyven tot lafte van zyne hooghftgemelde M^Je'

fteit en deezen Staat , zonder dat daar van met aüeenigh geenen dienft

en zoude wordengetrokken , maar dat ook, ten opzichte van de gerief

maght enftechte conditie van de Spaanfche fcheepen van oorloge ,
die

feikens alleen voor zeer weinïgh tydts werden geviclualieert , en van

behoefte gantfeh niet voorzien , de zelve vlooten ,
gezaamentlykgeconjufi*

geert zynde , haar zouden moeten retireren binnen d'eene of d'andere

haven , daar die tegens de vloote van den Koning van Vrankryk

beften moogelyk haar Jècuriteit zoude konnen vinden , ende alzco gep**

kelyk gerïjiqueert het refpeEt en de vloote <van den Staat , ten opZl^^
van de meerder maght van den vyandt , werdende van de zyde
hooghftgedachte zyne Majefteit van Spanje geene middelen aangewend
om de voorfchreeve ongelegentheden naar vereifch te rernedieren ,

bet

zy om de zelve vloote in aantal te verfterken, of dat van haar deficit

rende behoeften zoude konnen worden verzorght , ende van hier ofelder*

gefuppleert het groot defecJ dat in Italien daar van ü ,
zynde #an

deezen Staat niet te vergen, om naar de continuatie van de voorjehree-

ve equipagie , zoo lange buiten de eerft geftipuleerde tydt , de voorfebr
ee'

ve vloote te doen provideren van zoodanige behoeften , als uit de rna$A'

zynen van zyn meerhooghftgemelte Majefteit daar aan verftrekt zouden

moeten werden , op den voet van de conventie daar over ingegaan •
L>

ook door de nonbetaalinge van de fubfidien , nu over de zeven i#aan

ten achteren zynde, monterende een fommavan 881000guldens, ^

^

g
gegeeven de uitterfte prejuditie aan den dienft van den Staat ,

et

dien volgens tegemoet gezien, dat , zonder nader overeenkooming?
0

,

het furneren van de voorfchreeve defecten, fecuirtranfportvande

ve uit deeze Landen naar Italien, onder een genoeghzaam enJuJPJ

convoy , de voorfchreeve vloote , tot een extreme fchaade , aldaarza

men onnuttelyk te vergaan , tot groote avantagie van den vyandt > y

de onmoogelyk voor de Kollegien ter Admiraaliteit op de Maaze, etl

jm.
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Amfterdam , met de zelve equipagie gechargeert weezende , om de de- i6j6.

fefïueufe behoeften te remplaceren , ende onder een fuffifdnt convoy , tot

laftevan deezen Staat , derwaarts te zenden. Is goedtgevonden en ver-

ft
aan, alle de voorfchreeve ongelegentheden aan den Heer de Lira, Ex-

traordinarü Envoyé van meerhooghftgemelde zyne Majefteit , in gantfch

ferieufe termen voor te draagen , ende van des zelfs bekende goeden

yver, ten beften van de gemeene intereffen , te verzoeken , dat de voor-

fchreeve ongelegentheden , als atleenigh voortkoomende van de zyde van
meerhooghftgemelde zyne Majejieit , zoo door de gezeide nonbetalingh

,

generaal defect in haare magazynen, als fleghten toeftant, en klein ge-

tal vanfcheefen van oorloge , moogen werden tegengegaan en gerepareert
,

door de promptfte middelen daartoe vereifcht, of dat haar Hoog. Moog.

klaarlyk ziende dat de vloote van deezen Staat , benevens die van zyn

Majefteit , invoegen als vooren wordende verzuimt , tot haar uitterfte

leetweezen, op middelen verdaght zullen moeten zyn , om de haareJè-

cuir te doen repatriëren , eer dat in zoo jlechten conditie komt te ver-

vallen , dat door het verloop van de tydt zelfs daar toe onbequaam zou-

de werden , ende alzoo , tot fchande en fchaade van den Staat , in ha-

lten in de een of d'andere haven leggen vergaan*

Was gcparapheert

,

GASP. FAGEL.
Accordeert met het voorfchreeve regijter , engeteekent

H. F A G E L,
v

Extracl uit het regifter der refolutieti van de Hoog. Moog. Hccrcn
Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.

Sabbathi , den 9 May.

7)e Heer Raadtpenfïonaris Fagel heeft ter vergaderinge gecommunU
ceert twee mïjfiven van den L. Admiraal de Ruiter

,
gejchreeven in

's Landts fchip d'Eendraght , ten anker leggende in de baay van S'. Jan

,

den 9 April leftleden, geaddreffeert aan den gemelden Heere Raadtpen*
Jionarü Fagel. Waar op gedelibereert , en in achtinge genoomen zynde

,

dat uit de voorfchreeve brievengevonden werdt , dat defierke ftroomen,
gaande in het naauw van Mejffina , een genoeghzaame onmoogelykheit

caufeerden , om op de zelve fiadt ietwets met vrucht te ondernemen , en

dat zulks ook mede brengt aan de andere zyde voor de vyandt een fa-

ciliteit , om de zelve ftadt ftuksgewys met enkelde fcheepen en vaar-

tuigen te konnen doen feconderen , dewyle , door de kleyne maght enflechte

conditievan de Spaanfche fcheepen van oorloge , het voorfchreeve naauw

van Mejfina niet van beide de zyden met gedetacheerde esquadres en

kan worden bekruift , en daar mede allen toevoer derwaarts benoomen,

ten zy dat door de voorfchreeve feparatie evidentelyk worde gerifiqueer

t

degemeenefcheepsmaght , aldaar zynde , om ,
gefepareert zynde , ftuks-

gewys geflaagen te konnen worden door de meerder maght van den

vyandt, die ook noch, door de albereits afgezonden en noch af te zenden

fecourffen vanToulon, ftaat verfterkt te worden, daar tegens dat van

de zyde van zyne Koninklyke Majefteit van Spanje niets en wordt by

gebraght, om de gemeene maght , in die geweften zynde, te vergr00-

ten : Ende mede in achtinge genoomen weezende de korten tydt dat de

vlooten felkens worden gereviBualieert , alsmaar gaande van zes wee-

Kkkkkk % ken

ê
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6j6. ken tot zes weeken , immers die van de Sfaanfche fcheepenvan oorloge ,

de zelve naar vereifch van zaake niet en konnen worden geemployeert

,

en haar altoos moeten ophouden ontrent zoodaanige plaatzen ,
daar haar

vivres konnen bekoomen , zonder dat eenige diverfie aan den vyandt kon-

nen cauferen , om die daar door te verobligeren van wederom met

haare vloote van MeJJina te vertrekken , gelyk zulks met vrucht zou-

de konnen gefchieden , zoo de Spaanfche maght te lande fufffant was

om de Franfche trouppes, op Sicilien zynde , te konnen attacqueren ,
om

door zoodaanigen diverfie , op haar eigen kuflen , in de Middellandtjche

zee gelegen , haar te verobligeren van concepten te veranderen ,
door

haar occupatien te geeven met de zelve kuflen te bewaaren : *pat de

voorfchreeve miffiven ook medebraghten, dat de Franfche militie en re-

bellen , te zaamen uitmaakende een aantal van ontrent twaalfduizendt

gewapende mannen , in een goede correfpondentie en verflandt leefden ,

onaangezien de contrarie uitftrooifelen : dat ook door de landtzaaten

,

naafl aan Meffma woonachtig , Franfchepartye wierdegefoveert , en door

de zelve de Spaanfche maght van het kloofler der Kapucynen wederotn

afgeflaagen was , alleenigh by manquement van noodige behoeften ,
1°*

diergelyke attacques gerequireert
, daarvan, benevens alle andere arn-

monitie van oorloge , de Spaanfche militie te lande gantfch ontbloot

was , jaa zoo verre, dat dte uit de fcheepenvan oorloge deezer Landen

verzochten te leenen , konnende by faute van de voorfchreeve behoef-

ten , en defect van genoeghzaame maght , geen hooftzaaken onderhanden

genoomen werden: Gelyk ook, ommeerder te incommoderenden toevoer,

naar Meffma gefchiedende , in confideratie genoomen zoude konnen wor-

den, om aan de Majorkynfche en andere kommijfievaarders ,
die ^f'

negen zouden moogen zyn haar daar toe te prefenteren , zeekere pre-

ntten te belooven , zoo wanneer als door de zelve eenige fcheepen genoO'

men moghten worden, naar MeJJina gedeftineert , om daar door de 'voor-

fchreeve kommijfievaarders te animeren , van haar ten zeiven eM»e

te employeren: dat ook aan alle neutralen , voerende eenige eetwaaren >

of contrebande , zoude worden belet, de paffagie van het naauw » °?
haar niet te konnen dienen van het pretext , dat haar door de Frattfi
laaten aanhaalen, en zulks die van Mejfma toevoer doen , endaartn^
den Koning van Vrankryk te obligeren, om de voorfchreeve ftadt f*et

als vlootsgewyze , en met een conjiderable equipagie te konnen fecour*-

ren, en zulks, door het draagen van de laflen, het mainteneren van
de

zelveftadt eindelyk onmoogelyk te maaken , often minften zoo difficil .

daar mede de maght van hooghftgemelde Koning van Vrankryk ten ult
'

terften geoccupeert wierde gehouden. Is goedtgevonden en verftaan,
de

voorfchreeve conjtderatien en remarques te communiceren aan den&eer

de Lira , Extraordinaris Envoyé van zyne Koninglyke Majefteit vaf*

Spanje , met verzoek van 't gunt voorfchreeve ü te willen voordraa-

gen aan zyn hooghftgemelde Majefteit , en met de redenen daar toe at -

nende voor zyn particuliere officien feconderen , om , in cos een
f*r

zints moogelyk, ter executie gebraght te konnen werden, en al&oo aa

door eindelyk een goedtfucces op het werk van Mejfma te verhoop6'
»

ende fpecialyk daar op tejufteren, dat de maght vanmeerhooghfti
ern

^
de zyne Majefteit te water en te lande moghtewerdenvergroot ,

en

ammonitie van oorloge en fcheepsbehoeften derwaarts verzonden ,

welke defetJen den meergemelde L. Admiraal Generaal met allen e

J. â
jr

en fzyner decharge, by zyne mijjiven als protefleerde , om hem at
fg
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te houden , en te ontlaften van de ongemakken die daar doorftonden tegebeu- 1676.

ren: 'Dat ook den welgemelden Heer de Lira zal worden verzocht , di-

refielyk daar over te fihryven aan de Heeren Viceroys van Napels en

Steilten , om de zeivete per'/naderen , om proviftonelyk, tot executievan

de voorfchreeve concepten , zoodanige ordres te willen ftellen , als van
der zeiver vermoogen zyn zal , in verwachtinge , dat door zyn Maje-

fteit daar toe abfolutelyk zullen worden geauthorifeert. Zullende hier

van kenniffe worden gegeven aan den voorgemelde L. Admiraal Gene-

raai de Ruiter , met ordre , en aanfehryvinge , om haar Hoog. Moog. in-

tentie zoo veel doenlyk is te volgen , en welgemelde Heeren Viceroys met

raadt en daadt mar földaat- en zeemanfehap te ajfifteren.

Was geparapheert

,

GASP. FAGEL.
^Accordeert met het voorfchreeve regifter , en geteekent

H. FAGEL.

In 't begin van Junius quam de tyding van des Admiraals overlyden Detyding

in Nederlandt , en verwekte alom een onuitfpreekclyke droeffènis en ^Ji^S
rouw onder alle d'ingezetencn , groot en kleenen , Overheeden en on- doodt komt

derdaanen. Al die 't Vaderlandt , en 's Landts vryheit en welvaaren j^
Va

J

ct"

recht lief hadden , betreurden dien doorluchtigen Zeeheldt , inzonder- verwekt*

heit alle rechtzinnige Hollanders , dien 't hai t beklemde , door \ over- gJSJ^
denken wat aan dien man werdt verboren. Zy erkenden nu zyn nooit-

r°C

volpreeze deughden , en onvergeldtbaare dienften , die zich gemeenlyk
na de doodt klaarder vertoonen dan in 't leven. Al de zeeftryden

, die

hy in twintig of dertig jaaren tydts , ten dienft van den Staat , hadt ge-

vochten , werden nu onder 't klaagen met lof opgehaalt : met naamen
de vier zeeflaagen van de jaaren twee- en drieëntzeventig , toen 't Lande

in d'uiterfte verlegentheit , tot viermaalen toe , als aan een zyde draadt

hing, ent'elkens, door zynbeleidtendapperheit, tegens tweeKonings

vlooten werdt befchermt. Nu moften ze dien Heldt, befchutter en red-

der, milTen. Zyn zoon, de Schouebynacht Jonker Engel de Ruiter, te

deezer tydt met de Smyrnifche vloor , en veel zilvers van Kadix t'huis

koomende, hadt op de herwaartsreize by Lezard, een uithoek van En- ffiw.

gelandt in 't Kanaal , uit de Kapiteinen Marrevelt en Swart , hem daar

ontmoettende ,
gehoort , dat zyn vader ontrent Augufta , tegens de Fran-

fche vloot vechtende , was gequetft , en hem de Viceadmiraal de Haan

weinig hadt geholpen. Maar daarna, den negenden van Junius in Texelff^'
koomende, verftondthy, met zoo groote gelykmoedigheit als droef- ter kryght

heit, dat zyn vader van de wonden was overleden. Hier op begaf hy J^J™
zich naar Amfterdam , daar hy zyn vaders huis in groote ontfteltenis doodt,

vondt, en elk den dooden met geen kleen bewys van grondig harten-

wee betreurde. De Heeren Staaten Generaal, en de Kollegien ter Admi-

raaliteit, lieten aan Mevrouw de Ruiter de weduw, enzyne kinderen,

den rouw beklaagen , en betuigden in wat hooghachting dat ze de ge-

dachtenis van den overleden hielden. De Heeren Burgermeefteren en J^j*
Reeeerders der ftadt Amfterdam zonden hunnen Penfionans, den Heer duw enkiar

Mr
. Jakob van den Bofch, ten huize van Mevrouw de weduw, en be- ^«ge-

toonden hoe fmertelyk hun 't verlies van den Admiraal
,
hunnen grooten "

burger, viel: ook was de Heer van den Bofch te dier tydt door droef-

Kkkkkk 3 heit
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1676. heit zoo beklemt van herten , dat hy zyn laft , in dit rouwbeklagh

>

meer met traanen dan met woorden uitvoerde. Zyn Hoogheit de Prins

van Oranje fchreef , en zondt aan de Vrouwe weduwe den volgenden

brief.

Mevrouwe,

Briefvan Wy hebben , zoo uit Vw Ed. mijftve , als uit andere ingekoomene ad-

E^en*
5 vyzen, met groot leedtweezen , vernoomen het overlyden van den Heer

Print nn L. Admiraal de Ruiter , daarvan wy het verlies regretteren, zoozeer

M^'rouw" ah wy de meriten van zyn perJoon, en zyne uitneemende qualitette»*

de weduwe by zyn leven hebben geefttmeert. Vw Ed. kan zich verzeekeren, dat,

de" l. Ad" hebbende Godt Almaghtig gelieft hem door een glorieufe doodt van hier

miraaiGe- te neemen , de Staat en wy echter altoos een zeer verfche gedachtentjfe

Ruuer
de zullen behouden van zyne lange en notable dienjten, en by alle occafen

genegen zyn omme zulks effeclivelyk te betuigen , ten befen vanV 1®
en zyne nazaaten. Wy blyven onder des ,

Mevrouwe

,

ln

'Lnïi
hyA

\
6j<

'i

C^W diwftwillige vriend

t

,

G. H. PRINCE dORANGE.

De brief die de Hoeren Staaten van Zeelandt aan de Vrouwe we-

duwe en hrfgenaamen afvaardigden , en waardigh is hier geleezefl tc

worden , fprak hun met deeze woorden aan.

Edele, Erntfefte, Hooghgeleerde , Manhafre, lieve getrouwe

,

Briefder Het ü niet als met de aldergrootfte droejheit dat wy die funefte^

sta"envan dinge van het affterven van wylen den Heer L. Admiraal MlC"te
,

Zeeia-dc, Adriaanszoon de Ruiter
,
goeder memorie , hebben vernoomen, deis)r .

ÏJouw^e /;/ ons verdubbelt wordt , als wy gedenken aan zoo veele enmenigb^'
weduw en dige dienften , die welgemelde Heer , nu drieëntwintig jaaren a

1*

mcnvïn'
3
" den anderen , zoo wel door zyne uitfteekende dapperheit en wyzent'<ia

'

den l. Ad- als door zyne onwankelbaare getrouwigheit
, aan den Staaf in ^

Rui"' «ver
meen heefi toegebrzght, en aan ons in 'tbyzonder de plichten van *f

dc$ zelfs geboorte ,
als een getrouw onderdaan

, beweezen. Het geeft ons eeng'
00'

overlydco.
te fatisfac~tie , dat niet alleene de vrunden en Geallieerden van dee&*

Staat zyne dienften hooghlyk roemen , maar dat ook de vyanden Z>e

J>

s

zyne daaden in deeze laatfte zeejlaagen moeten verheffen , en tot

eerbewyzinge bewoogen worden. 'Doch de geheele Staat van het

eenighde Nederlandt heeft noch veel meer redenen, zyne groote co*1"

ten en dienften te verheffen, die in zoo veele bataiIjes en expeditie*

zee zyn beweezen , daar van inzonderheit de jaaren i6yz, en »?73^

krachtige getuigenijfen geeven , alzoo niet alleene door zyne coura
$beere

dapperheit , onder het hooghwys beleydt van zyn Hoogheit ^en jee.

Trinjfe van Oranje , de maghtige vyandelyke vlooten van de ^/ . m
zer landen zyn verjlaagen , maar ook , door zynegoede , voorZ>tC'otl°

ê
minzaame conduite , de vloot van den Staat , en alle de Hoofden^

zelve, in een broederlyke eenigheitgehouden , ten tyde dat binnen 's^a ^
alles ontruft , en , door diffidentie en twyffelachtigheit van gemoederd *

aandringen van de vyanden , in het uiterfte gevaar was gebragp -

£
hebben ons dikmaals verheught , dat hy de eere en ftrydtbaar*

helt .^e

zyne landtsluiden zoo heeft doen efclatteren. Godt geeve dat
^
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geeft van dapperheit en goeden raadt in de zyne magh overgegaanzyn , 1676.

en vorder in andere , ten dienjie van het Vaderlandt , verwekt worden.

Maar wy moeten ondertujfchen ons zeiven en het gantfche Vaderlandt

den rouw beklaagcn , dat zoo grooten Heldt gevallen is , dat wy ook by

deezen aan zyne weduwe , kinderen , en aangetrouwde , wel hebben

willen betuigen en verzeekeren , dat wy zyne-goede en langwylige dienften

nooit en zullen vergeeten , maar altoos in een gezeegende memorie hou-

den, en met alle gun
ft
e en dankbaarheit aan haar trachten te erken-

nen ,
by alle goede occajien , die wy wenfchen dat ons daar toe mcogen

gegeeven worden. Waar mede , Edele, Erentfefte , Hooghgeleerde ,

Manhafte , lieve getrouwe , zullen wy Vw Ed. in de protexie des Al-

derhooghften beveelen. In HHof van Zeelandt tot Middelburgh , den

15 Juny 1676.

Ter ordonnantie van de Staaren van Zeelandr.

JUSTUS DE HU Y BERT.

Mevrouw de weduw ontflng ook een brief van den Heere Keurvorfl

van Brandenburgh , en daar na noch een' ander van zyn Majefteit van

Denemarken: welke brieven insgelyks den rouw beklaaghden , en, in't

Hooghduifch gefchreeven, van deezen inhoudt waaren;

FREDERIK WILLEM, door Godts genaade , Markgraaf tot

Brandenburgh , des heiligen Roomfchen Ryks Aartskameraar , en

Keurvorfl: ,
Hartogh in PruhTen , te Maaghdenburgh

, Gulik

,

Kleef, Berg, Stetin., Pommeren, &c

Edele , lieve bezondere

,

Na y

t doen van onze gunftige groete ,
gelyk als wy den zalig geftorven

L. Admiraal de Ruiter , in zyn leven, als eenen dapperen en ervaaren voïitvaT

Zeeheldt , en oprechten trouwen voorftander van VVaderlandt , zeer hoog

geacht , en ook altydt vaft vertrouwt hebben , dat hy, als het den Aller Mevrouw

hooghften hadt belieft hem langer te laaten leven , den Vaderlande en de

gemeene zaake , met Godts hulpe , noch veele goede en nutte dienften zou™
D

A<£iraai

gedaan hebben , zoogaat ons zyn ontydig verlies zoo veel dieper ter har- dc Ruiter.

ten. Wy hadden wel van harten gewenfihtdat hem degoede Godt noch lan-

ae en veelejaaren voor 'tgemeen , en ten beften van de zynen , hadt behou-

den : maar dewyl het de zelve , naar zyne heilige wille , anders heeft

verzien , zoo twyffelen wy niet
, ofgy zult u met een Chriftelyk geduldt

en velaatenheit 'Gode onderwerpen : en u onder anderen tot een trooft

laaten dienen , dat deeze Vw echtgenoot, in een heerlyk voorval en op

het bed van eeregeftorven ,
weegens zyne dapperheit , en andre lofwaar-

dige deugden, by ieder een zoo goede naklank heeft nagelaaten ,
dat

ook de volgende tyden zyn gedachtenis m waarde zullen houden. Wy

aan onzezyde willen de genegentheit , diewy den zaligh geftorven toe-

droegen, opuen taangehoorigen voortzetten, en by alle voorvallendege-

leJitheit u zulks in der daadt doen blyken. Onder des verblyven wy

V met genaade toegedaan. Gegeeven te Keulen aan de Spree, dem 7 van

Jumus x6 76. FRIDERICH WILHELM.
Het opfchrift was

,

<Den Edele , onze lieve bezondere N N nagelaate weduw van den za-

ligen Heer L. Admiraalde Ruiter ,
fAmfterdam.

CriRl-
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1676. CHRISTIAAN deV. door Godts genade Koning tot De-

nemarken , Noorwegen , der Wenden en Gotten ,
Hartogh tot

Sleeswyk, Holftein, Stormar , en der Dithmarfchen, Graaf tot

Oldenburg en Delmenhorft , &c.

Weledele , lieve bezondere

,

JVy hebben uit den brief, die gy in uwen naame aan ons gedienftelyk

fobt laaten afgaan , den doodelyken uitgang van uwen zaligen echtge-

noot , den L. Admiraal Micha'èl de Ruiter, met zonderling leedtwee-

zen verftaan. Gelyk ons nu zyne goede hoedanigheden , en de gedien-

ftige oprechte genegentheit , aan ons Koningklykhuvs beweezen, genoeg-

zaam ü bekent , ende wy daarom den zeiven gaarne een langer leven

hadden toegewenfcht : zoo zullen wy, nadien het den Allerhooghften an-

ders heeft gelieft , niet nalaaten gemelden uwes echten mans goede ver-

dienflen altydts in gedachten te houden , en d'onderdaanïge dienften »
aan

ons Konïngklyk huis gedaan , aan u en d
y

uwen , by voorvallende gelegen-

heden , met Koningklyke gunft en genade altoos erkennen. Gegeeven M
onze verblyfplaats te Koppenhagen , demi van Junius 1 676.

CHRISTIAAN.
Het opfchrift was

,

T)er Weledele , onze lieve bezondere Anna van Gelder ,
nagelaate

W

e'

duwe van den Heer L. Admiraal de Ruiter.

De Heeren Staaten van Hollandt , die t'allen tyden rechte waardeer-

ders waaren van 'smans verdienden, lieten hun gedachten gaan ontren

de lykplichten , en beflooten dat men hem met een heerlyke begraa
"e"

nis, en graf van eere, of gedenkteeken van marmer, zou vereeren,
C{1

naamen daar over dit volgende befluit.

Op 'tgunt de Raadtpenfionaris ter vergaadering heeft geprefente^

^

is , na voorgaande deliberatie , goedtgevonden en verfaan , dat V0 ^
gaande de gen haare Edele Groot Moog. de zaake ter Generaaliteit daaf

lïï^vt'
zal ™orden gedirigeert

,
ten einde het lichaam van wylen den L

:

^"
denL. Ad- miraal Generaal Michiel de Ruiter , zoo wanneer het zelve hier te

Sr? en
Lande gekoomen zal weezen , door het Kollegie ter Admiraaliteit

tot

het opr'cch- Amfterdam, tot kofen van den Staat, binnen de ftadt- Amfterdam
<voor

'

tomb^wt
noemt

*
ma$ ™orden aangedaan een honorable begraajfenijfe ,

^*s&%
een ceuwi- ders , tot een eeuwige memorie van de vroome daaden , en gejïgn^f'

t

miez
eilRc

' expl°^ett en aftïen van oorlogh, byden zeiven ten dienfle van den

daadcn^'te'n gedaan , en uitgeyoert , door het gemelde Kollegie , en tot koften
aly00'

korten van ven ,
magh worden opgerecht een tombe , zoodaanigh als de voorft'

3re
,

9"/S
at# w daaden en exploicJen zyn meriterende ; des dat de koften

i>a*

voorfchreeve te erigeren tombe niet zullen moogen excederen de Jorn

van tien duizendt guldens eens,

Refolutie

der Staaten
van Hol-
landt , aan-

14 Aug.
dien

Rouhc-
ktagh wc
£ens den
Koning van
Spanje.

Daarna werdt ter vergaadering der Heeren Staaten Generaal op

zeiven voet, aangaande de begraaffênis en 't graf van eere, K 0yVV
noomen. Zyn Majefteit de Koning van Spanje liet niet alleen de r

^
aan de weduw en erfgenaamen beklaagen, maar zocht ook met *en

.

j

™n ningklyke dankbaarheit de groote dienften, die hy van den ^
meC

hadr ontfangen , in zyn zoon t'erkennen , dien hy in zyn P*
aat

^f£je f

den rytel van Hartogh, en d'inkomft die daaraan vaft was, vere
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gelyk men zien kan uit de volgende memorie, den vyfden van Augu- i6y6>

flus , door den Afgezant van Spanje , aan de Heeren Staaten Generaal

fchriftclyk overgelevert.

T> 'Afgezant van Spanje maakt bekent aan uw Heerlykheden , dat Bericht van

de Koning , tot erkentenis van de groote dienjten van den overleden ^^fgê-
Heer L. Admiraal de Ruiter , hem voor zyn doodt vereert hebbende zaï.t. te

met den tytel van Hartogh , en van tweeduïzendt ducaaten inkoomen
^"dcdit*'

op het eerfte leen dat aan de Kroon op de Landen \ van Italië zal zynMajc-

vervallen , zyne Majejteit volhardende in de zelve voomeemens , na üen dcn V'

de doodt van dien grooten Generaal , op dat dit teeken van zyn Ko- Jog!,

30

en

*"

ningklyke toegenegentheit zou voortgezet worden , tot voordeel en cie- löoodu-

raadt van zyn huisgezin en geflaght, heeft gewildt dat de Heer Enge
te

de Ruiter , zoon van den overledenen , en zyne nakoomelingen na hem
,
joorenden

die waardigheit met de zelve qualiteiten zullen genieten. T>e gezeide dc Ru^T*
1

Afgezant heeft geoordeelt , uw Heerlykheden zulks te moeten berich- vereen , nu

ten : geloovende dat zy daar in eenighgenoegen zullen hebben , door de ach- ^fT
™e

£
ting, welke men wenfcht te bewyzen, ten aanzien van hunne onderdaa- opdeszcifs

nen , en van perfoonen van zoo groote verdienften , en van zoo grooten
7

t̂ ^
n

.

yver en nuttigheit voor den algemeetien welftandt van de Monarchie en de Ruiter.

van den Staat. Gedaan in den Haage , den vyfden van Augnjlus i 676. ^«S--

Was geteekenr

,

DE LIRA.
*Deeze copye komt van woordt tot woordt over een met zyn origineel',

daar ik den Heeren Staaten Generaal kennis van heb gegeeven
, door

ordre van den Koning : en ten einde dat het blyke daar het rwodtg zal
zyn , heb ik dit tegenwoordig certificaat met myn handt geteekent , en

daar op gezet het cachet van myn wapen- Gedaan in den Haage , den

%j van Augufim 1676.

DE LIRA.
Dan te deezer gelegentheit ftaat te vernaaien 'tgeen den elfden van

Auguftus tuttellen Don Emanuel Francifco de Lira
, Afgezant van

Spanje , en den Heer Bernardus Somer
, Predikant t'Amfterdam , fchoon-

200n van den L. Admiraal de Ruiter, in den Haage voorviel. De Heer Gefprefc

Somer bedankte zyn Excellentie den Afgezant over het rouwbeklagh ,
vandcnPrC-

dat hy aan zyn fchoonmoeder hadt laaten doen : en ook over d'eere en mesmee
tytel van Hartogh , aan den L Admiraal , zyn fchoonvader

,
opgedraagen ,

den Afge-

voor zoo verre die het huis raakte. Zyn Excellentie zeide , dat hydoor

veele beletzeis was verhindert geweefl om in perfoon fAmflerdam te Lua.

koomen , 't weik hy anders gemeent hadt te doen , en by bequaame gele-

gentheit noch zou doen. Daarna verklaarde hy , dat by 't Hof van Aanmerkc

Spanje , en by hem in H byzonder , zoo groote droefheit was en werdt

gemaakt over de doodt van den L. Admiraal de Ruiter, als over een
1

A$mnt,

vader. T>at hy zonder traanen niet kon gedenken aan zynbyweezen,
^

ot,"f *an

van hem altydts hoogh geacht en gezocht. <Dat hy zyn weerga in ze- *L*idc

digheit en godtvruchtigheit niet hadt gezien: dewyl hyzoo groote zaa- Ruh«.

ken uitvoerde , en zoo weinigh op gaf: daar hy een faal van gaf, als

men hem vraaghde
, of het niet fchrikkelyk was de zeegevechten

, en

dat zoo dikwils, en tegen zoogroote maght en , bytewoonen? en hydaar

op antwoordde, het is wel wat heet, maar het gaat haaft over. Ein-

XV III Boek. LIHU de-
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i^76.delyk zey de Gezant, dat hy van den Admiraalzoodaanige gedachten

hadt als van een heiligh man , en als van een Apfiel : en dat hy dit

niet dan tut den grondt van H hart , en met de hartelykfte beweeging

/prak. Deeze woorden waaren te meer aanmerkelyk , om dat ze uic

den monde van eenen Roomfch-Catholyken Spanjaardt quaamen. De

Heer de Lira verklaarde voorts, dat
,
volgens de meening van zyn Maje-

fteit , de Heer Admiraal de Ruiter moft aangemerkt worden niet als

gefchikt tot Hartogh , maar als in der daadt Hartogh geweeft :
zulks

dat hy als d'eerfte , en zyn zoon Jonker Engel de Ruiter als de twee-

de Hartogh moft gereekent worden : dat 'er de tytei van de plaats niet

kon bygevoeght worden , zoo lang als 't leen noch niet aan de Kroon

was vervallen : dat ondertuflchen de tweeduizendt ducaaten uit de goe-

deren in Vlaanderen , door hem Afgezant , aan den Schoutbynacht de

Ruiter zouden betaalt worden : ieder half jaar de helft. De gemelde

tj>e»i 9 Schoutbynacht de Ruiter (die daarna f , door zyn Hoogheit den PnnS

° °
' l6?i

' van Oranje, tot Viceadmiraal , inde plaats van de Haan , werdt aange-

flelt ) was te deezer tydt in d'Ooftzee , by de vloot die men ten dienn

van den Koning van Denemarken, en den Keurvorft van Brandenburg,

derwaarts hadt gezonden, en verftondt voor 'teilandt Rugen, dat zyn

Majefteit van Spanje den tytcl van Hartogh, met het inkoomen van de

tweeduizendt ducaaten , dat zyn vader was vereert , nu aan hem hapt

gefchonken. Doch oordeelende dat die eernaam van Hartogh hem Irt

Hollandt te ver van de burgerlykheit afweek , en hem meer tot laft dan tot

MHartog
1

lu'fter zou ftrekken, verzocht dat men dien eernaam in een minder tv-

wcrdc ver- tel zou verwifïèlen. Daar zedert op volgde , dat de Koning hem en

Sent
1

tcï
2vn nakoomelingen , mannen en vrouwen , met den tytel en waardig-

Tan Baron heit van Baron van zyn naam, de Ruiter, vereerde [. Doch de Koningk-

I^dc»"' tyke erkentenis ging noch verder; want toen de Viceadmiraal Engel de

Nov.iéjz. Ruiter, etlyke jaaren daarna, den Vaderlande, dat iets groots van hein

verwachtte , in de kracht zyner jaaren , door de doodt werdt ontto-

gen, zonder dat hy, die nooit getrouwtwas, kinderen naliet, en dat

Dienaden "e rnanlyke afkomft van de Ruiter met hem eindigde, beliefde het den

Heer Engel hooghgemelden Koning , den tytel van Baron de Ruiter, met de twee-

doodT!mct duizendt ducaaten 'sjaars, op nieu over te draagen, en te vereeren aan

deszeifsin- zyn zufters tweeden en jonghften zoon, die, na zyn grootvader ge-

werdtge-
noemt » den naam aannam van Michiel Witte de Ruiter: maar dien de

fchonken doodt belette dat hem des Konings goedtgunftigheit ter ooren quanj

'

zufterT
toen ^y» Luitenant op 'tfchip van zynen vader, den Kapitein Johan de

zoon jon- Witte
, onlangs , met 's Landts vloote van dien ontydigen toght naar Got-

dew«edê tenDurgn t,nuis berende, in dien vervaarlyken zeeftormf, daar zoo

Ruiter. veel van 's Landts fcheepen fchipbreuk door leeden, met den Kapite,n

Nn.*62
zynen vac*er »

en vee^ voI^s ' jammerlyk verongelukte , en verdronk :

een

Het deer- jongeling , die te meer werdt betreurt , om dat hy ,
zyn grootvader

iatdi
ndc naam voerende , ook in deught en heldenaardt naar hem zweemen *

jongehng. een ongemeene hoop gaf van zyn fpoor te zullen volgen ,
jaa daar

wa

Zyn lof. jyk een Admiraal in ftak. Doch 't aaneenhangen der zaaken ,
en

Eere,den
deerlyk lot van dien jongen Michiel, heeft my buiten den tydt gevoeg.

Heerede die nu te hervatten ftaat. Dat het fterven van den L. Admiraal de l

zyndoodc
ter den Koning van Spanje

, voor wien hy zyn bloedt hadt scïii°^
door zyn ter harten ging, en dat hy zyn gedachtenis in waarde hielde ,

kon n
^

™v™k- mant vrcmt voorkoomen. Zelf de Koning van Vrankryk, die ™m ™
e„

tykbewee- d'ordre van Sint Michiel, en de Koningklyke afbeelding en gulden ^
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ten vereerde , toen hy vriendt was van den Staat , betoonde nu noch, 1676.

in 't midden der vyandtfchap , hoe hoogh dat hy dien grooten Zeeheldt

achtte ; beveelende , indien zyn lyk ontrent eenige van zyn zeehavens

quam, of daar voorby zeilde, dat men 'tmet het losbranden van 'tge-

fchut zou vereeren. Zyn Majefteit van Grootbritanje , en des zelfs Alsook

broeder , de Harrogh van Jork ,
tegens wie hy zoo dikwils de wapenen

voerde , waaren zoo edelmoedig , dat zyn doodt hun wee deed. Ook Grootbri-

weet ik uit den monde van den Viceadmiraal de Ruiter, dathy , noch ^^g^
Schoutbynacht zynde ,

zyn Hoogheit den Prins van Oranje op zyne H^gh
reize naar Engelandt (ten tyde van zyn huwlyk met de Princes Van van Jork-

Jork) verzeilende, toen \ d'eere hadt van des Koningsendes Hartoghs f 25en ?r

handen te kullen , en dat ze , met hem in gefprek getreeden ,
zyn va- oa^.nfj.

ders doodt , met het opnaaien van des zelfs lof, zeer beklaaghden : en

dat de Koning, onder andre redenen, rothemzeide: Het heeft my ver-

wondert , dat de Heeren Staaten uw vader , zoo groot een Admiraal,

met zoo weinig macht s naar Sicilië hebben gezonden , en gewaaght.

Dan nu ftaat ons 't vertrek van 's Landts vloot , en 't overvoeren van 't lyk

naar 't Vaderlandt, te melden. Het leedt noch aan tot in de maandt
v r̂

v

^
0
t

ot

van Auguftus \ eer de vloot van Palermo naar Napels, om daar veili- naarNa-

ger te leggen , met het lyk vertrok, en wel veertien daagen eer ze daar

aanquam£. Hier begoft de ziekte en fterfte te verminderen. Onder- f/7^
wylen * was de Predikant Wefthovius , met de tyding van de ramp van +10^.

Palermo , in Hollandt gekoomen. Daar verfcheide beraadrflaagingen * *7 /«».

op volgden , aangaande 't verzcekeren en verfterken van de vloot : en

verders werdt goedtgevonden , dat de Schoutbynacht Philips van Al-

monde , met den Predikant Wefthovius , zonder uitftel , te poft over

landt naar Napels zou vertrekken , om 't gebiedt en beftier over de vloot

t'aanvaarden. Aangaande het lyk van den L. Admiraal de Ruiter werdt

hem belaft, dat hy 'tmet twee fcheepen , die de vloot minft konden

dienen , zoude afzenden : ten waare noch fpoediger en veiliger gelegent-

heit van weerbaare fcheepen moght voorkoomen. Ook meenden zom-

migen , dat , in gevalle dat men uit de vloot geen fcheepen kon muTen

,

het moogelyk maar een woordt zou behoeven te koften , om by zyn
Majefteit van Grootbritar.je te verkrygen dat het met een Engelfch

oorlogfchip zoude afkoomen. Doch die voorflagh werdt niet gevolght

:

ook bleef het lyk in de vloot tot dat ze te rugh keerde. DeSchoutby- De schout*

nacht Almonde quam den vierden van September te Napels , daar hy tAJ"

ftraks ordre ftelde, ten einde dat zich al de Kapiteinen op het fpoedigh komt te

{te van alles zouden voorzien , om met den eerften te konnen zee kie-
N
*J^J:

zen
'

en de fcheepen, die tot verfterking van de vloot uit het Vaderlandt

(tonden te koomen, te gemoet zeilen. Doch den vierden van O&ober Gaatvan

t'zeil gaande, en den derden van November in de baayvan Kadix koo-
vIo^jf,

mende, ontfing hy daar eerlang | de tyding en ordre, dat men met de «, komt te

vloot naar 't Vaderlandt zou keeren. Den achtienden ging men onder

2eü en de Schoutbynacht Almonde quam den tienden van December
,

o.,tfangc

met'het fchip d'Eendraght, dat het lyk van den L Admiraal de Ruiter™"»

in hadt voor 't Landt ten anker , en verloor ruflehen den twaalfden en deriandt te

dertienden , door 't hardt weder , twee ankers na elkander: doch hieldt*^

evenwel zee tot den vyftienden, toen de Graaf van ityrum
,
en de Ka- Komt voor

pitein Schey , die al drie daagen in Texel waaren geweeft weer byhem^f»»
quaamen: zeggende, dat hetonmoogclyk was, door de fterke vorft en

'r zwaar ys, inde zeegaaten in te vallen: dies werdt men te raade naar
J h

tlllll % En.
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1004 HET LEVEN VAN DEN
\6y6. Engclandt over te fteeken , en quam den zeftienden in Sint Heienaas

Wordt ge- baay, voor aan Wicht, en begaf zich van daar tot op de reede van

noodtzaakt,
portsmuicjerL Daar lagh men tot dat het begon te dooyen , en ging

vorrten't den vierentwintighften van Januarius des jaars mdclxxvii weerouder

EngcSndt zci * : ĉ oc^ men werdt door mift en harde windt tegengehouden ,
en

oveneftee- quam eerft den dertighften van de maandt met het fchip en 't lyk in de

k:n
- haven van Hellevoetfluis. Daar op begaven zich de Schoutbynacht de

77 ' Ruiter , en zyn fchoonbroeder den Predikant Somer, terftondt der-

waarts, om 't lichaam af te haaien, en vonden daar den eerftenvan re-

bruarius hunnen vader, door de doodt en 'tbahTemen zeer veranderde,

en ongedaan. Den vierden werdt het lyk in een groot jacht der Admi-

raaliteit van Rotterdam , geheel met rouw bekleedt , en met rouwvlag-

gen behangen, overgefcheepr. Daar de Schoutbynacht de Ruiter, en

zyn fchoonbroeder den Predikant Somer , terftondt mee vertrokken

naar Rotterdam ;
dewyl 't op nieuw begoft te vriezen. In 't affcheiden

fchoot het fchip d'Eendraght zeventien fchooten , en daarna noch drie-

maal. Al d'andre fcheepen , en bateryen van de fterkte te Hellevoet-

fluis , vereerden 'tlyk van den Admiraal insgelyks met etlyke eerfchoo-

ten, en 'tquam ter naauwer noodt noch 's anderendaaghs te Rotterdam

,

en moft daar, door belet van den vorft en 'tys, voor eerft blyven leg-

gen. Daarna verzochten de Heeren Raaden ter Admiraaliteit totR°c*

terdam , en de Wethouders der ftadt , dat men 't lyk doch in hunne

ftadt te Rotterdam zou begraven ; op dat die ftadt door de graf"6
"

de van dien doorluchtigen Heldt moght worden vereert. Doch de zoon

en derfgenaamen konden in dat verzoek niet bewilligen: dewyl de Her-

ren Staaten van Hollandt te vooren hadden beftooten , dat men de ftadt

van Amfterdam met zyn grafftede zou verheerlyken. Ook hadt men

daar tot dien einde alreedrs etlyke graven in 'tkoor der nieuwe Kerk op-

gekocht, en men was vaft beezigh om de grafkelder te maaken. I ,lC,e

ftadt van Amfterdam hadt hy zyn woonplaats gehadt , daar was hy

burger gevveeft , en van de Wethouders altydts in groote waarde geh°u
"

den , en 't fchecn derhalven billyk te zyn dat ook zyn gebeente daaC

zou ruften. Dies bleef men by 't voornecmen van 't lyk naar Amftct
"

dim te voeren, en voer, zoohaaft als 't weer wat ontliet, met betjak
derwaarts : doch men vondt zoo veel ys onder weegh , dat men niet

voor den zeftienden der maandt t/Amftcrdam binnen de paaien quam '

Toen braght men den dooden Admiraal in't huis daar hy by zyn leven in-

woonde. Waar op de rouw der huisgenooten , die door de rydt een wei-

nig was bedaardt, door 't aanfehouwen van t doode lichaam, weer op nienW

in bittre traanen uitborft ; eveneens gelyk een wonde , eer ze noen

toeloopt ,
zomtydts door hevige ontfteltenis ontfpringht , en naauwly*

te ftempen is. Daarna werdt ter vergadering van de Heeren Staaten

Generaal, en der Heeren Sraaten van Hollandt overleidt, opwatwy^
men den L. Admiraal ophetheerlykfte , tot koften van het Landt, 3^
ten grave brengen. Hunne Hoog. Moog. zonden eenige Heeren^
het midden van hunne vergadering , om met Mevrouw de weduwe

,

zoon en d'andre erfgenaamen t'overwcegen , op wat dagh dat men t
3^

zou ter aarde beftellen , en als daar toe de achtiende van Maarr W

voorgeflaagen , lieten zich hunne Hoog. Moog. dkn dagh welgeva ^
en bevaalen het Kollegie ter Admiraaliteit, de noodige uitfchryving^

de Kollegien der Regeering ten dien einde te laaten afgaan ,
01"

^Qt

hunne Gedeputeerden clc lykftaacy by te woonen ; als ook aan ^o0ft>

Doch 't

wordt naar

Amfterdam
gebraght.

li Febr.

Bcraadt-
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over'de be-
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daartoe

aftgeftelc.
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Hooftofficicren , of L. Admiraalen van de vloote van den Staar, om op 1677.
dien dagh t'Amflerdam te verfchynen , en den L. Admiraal Generaal
de lefte eere te helpen bewyzen. Op dat aanfchryven van de Heeren
Raaden ter Admiraalitcit , dat den achtften Maart was gercekent ,

zyn
daarna f uit het midden van de vergadering der Heeren Staaten van Ho\-^loMa4r,'

landt en Wcftvrieflandt vier Heeren gecommitteert , om met hun by-
zyn de lykftaacy te vereeren : te weeten , P Zoete de Lake van
Villers, Heer van Zevender, uit d'ordre van de Ridderfchap

; mitsga-

ders de Heeren Muis van Holy
, Johan van MaarfTeveen , en Kornelis

van der Lyn , Burgermeefteren en Oudtburgermeefteren der fteden

Dordrecht , Amfterdam , en Alkmaar. Voorts werdt d'ordre en rang

der begraaffenis vaftgeftelt, op den voet gelyk men uitliet affchriftvan

de volgende refolutie kan zien.

Extract uit de refolutien van de Heeren Sta.itcn van Hollandt en
Weftvrieflandt , in haar Ed. Groot Moog. vergadering genoomcn,
op Dingsdagh, den 16 Martii 1^77.

De Raadtpenfionaris heeft ter vergadering gerapporteert , dat haar Refolutie

Hoog. Moog. by der zeiver refolutie van den x\ der voorleede maandt^X^
February , hadden gearrefteert , dat op de begraaffenis van het doode^%^^
lichaam van den Heer L. Admiraal de Ruiter zoude worden geobfer-

gt**Scuïs'

veert de ordre , hier na volgende.

Dat voor aan zouden gaan eenige kompagnien foldaaten
, leggende

tot Amfterdam in guarnifoen , metfleepende vaandelen , en musketten on-
der d'armen , met de trompen nederwaarts hangende.

Voorts eenige perfoonen om den rouw te leiden.

Vier Trompetters met zwarte laakenfche rokken, de tromppetten be-
hangen met grootequifpels en 7 wapen van den Heer e L. Admiraal.
De groote Admiraals vlagh.

Twee ftandaarden.

De vier quartiereiu

'T'groot blazoen.

Gantelets
, gedraagen aan een ftok.

Het casquet.

Defpooren , gedraagen aan een ftok.
Het rappier in defcheede met hetgeveftom hoogh.

De wapenrok, op eenflokgedraagen.

Een roitwpaardt met de wapenen van den Heer L. Admiraal.

Dat het lyk zoude worden gedraagen onder het kleedt van 16 of 18

booden, dieverpooft zouden worden door 16 of 18 perfoonen, en dat het

lyk van buiten zoude wordengedraagen door 1 6 of 1 8 Scheepskapiteinen ,

en de vier hoeken van het kleedt opgehouden door vier Hooftoffcieren

van de vloote van den Staat.

Een man in het harnas , hebbende in zyn rechterhandt den ftok van

commandement.

Eenige bidders.

De Heeren Gecommitteerden uit de refpeflive Kollegien ter Admi-

raaliteit.

De bloedtvrienden en geallieerden.

De Heeren Gedeputeerden van de Hoog. Moog. Heeren Staaten Ge-

neraal der vereenighde Nederlanden, buiten den rouw , te weeten zon-

der rouwmantels.

L11U1 3 De
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16y 7 . <De Heeren Gecommitteerden van den Raadt van Staate.

De Heeren Gedeputeerden van de Heeren Staaten van Hollandt en

Weftvrieflandt.

*De Heeren Schout
, Burgermeefleren, Scheepenen enVroedtfchappen

derftadt Amfterdam.
J¥%ar op gedelibereert , ook naargezien zynde de retroafta van de

begraaffenijfe van den L. Admiraal Tromp zal. als mede van haare

Hoogheden Trinjfen , Fredrik Hendrik , en Willem van Oranje ,
hoogh-

lojfelyker memorie , hebben haare Ed. Groot Moog. haar de voorfthree-

ve ordre wel laaten gevallen.

Accordeert met de voorfchreeve refolutïe.

SIMON VAN BEAUMONT.
Doch ontrent dees ordre en rang viel noch eenige kleene verandering

.

in 't volgende verhaal aan te wyzen. Voorts , om te weeten wat rang

zyn Hoogheit de Prins van Oranje , als Erfadmiraal Generaal der ver-

eenighde Nederlanden , zoude hebben , werden de Heer van Heukeloffl

»

en andre Gedeputeerden tot de zaaken van de zee , gelaft , om met

zyn Hoogheit daar over te fpreeken, en werdt verftaan, dat zyn Hoog-
heit iemant van zynent weegen , tegens den beflemden dagh en uure,

<3i?zyn°
g naar Amfterdam zoude zenden , om de voorzeide begraafïènis by te

Hoogheit woonen , en dat de zelve , als zullende zyn Hoogheit in den voorzei-

raaffcnïs
^en noogen ^aat en waardigheit van Erfadmiraal reprefenteren of ver-

zoade hou- beelden, den rang zoude neemen en houden even voor de Heeren Ge-
dca

- committeerden uit de Kollegien ter Admiraaliteit. Hier op werdt de

Heer van Zuylichem door zyn Hoogheit naar Amfterdam gezonden,
om zyn plaats te bekleeden. De hooghgemelde Prins fchreef ook te dief

tydt den volgenden brief aan de Vrouwe weduwe en verdre erfge-

naamen.

Edele, Erentfefte, voorzienige, zeer difcreete, vroome, lieve bezondetf,

zyn Hooe"
hadden gaarne in perfoone geajjifteert de ceremonie van de&

heit den graaftenü van wylen den Heere L. Admiraal de Ruiter VEE- ?e
'

o2£nnÏÏeaïve man en vader
'
ende daar h bet0°nt in hoe groote achtingeh

dc vrouwe ons ü de memorie van de zeer confiderable dienften, by hem langej#a
'

tn voX ren a*? den Lande gedaan - Maar alzoo wy , ter zaake van ons tegen-

«fgcnaa- woordig vertrek te velde, daar toe niet en hebben konnen vaceren,

w
C

|"n den
^en goedtgevonden >

onzen perfoon in gemelte begraajfenü te doen

L. Adrnf" reprefenteren door den Heer van Zuylichem , onzen eerflen Raadt en

mlJcR
6" Rckenraeejier ,

dien wy voorts gelaft hebben, V E.E. gezaamenttyk ff

ITr.

C m
" verzeekeren van onze vrundtwillige genegentheit totV E.E. allen ende

to*ï
angen ieder een *n hzonder

, om het zelve in voorvallende occafien te beivy-

M»m. zen ' zo° VE. E. gemelte Heer van Zuylichem by monde naarder 2*

vertoonen. Waar toe ons gedraagende , Edele
, erentfefte ,

voor&^f

'

s
zeer difcreete , vroome , lieve bezondere , beveelen wyVE.E. ^
heilige befcherminge. In 's Gravenhage , den . . Maart , 1677-

UE. goedtwillige vriendt,

G. H. PRINCE d'O R A N G E-

Ten beftemden daage , op den achtienden van Maart , een D°nc^
dagh , werdt d'uicvaart yan den Heere de Ruiter ,

( dien nu in

^
e

u|rc
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drukte noodingceelcn de tytel van Hartogh
, Ridder en L. Admu 1 6y6.

raai Generaal van Hollandt en Weftvriejlandt werdt gegeeven) met
een Vorftelyke ftaatfy , en ongemeene toeloop van allerley menfchen

,

t'Amfterdam gehouden, en het lyk naar 'tgraf gebraght. Eerft quaa- Befchry-

men de vier Onderfchouten der ftadt Amfterdam, en 't volk van de ratel- ddfkftaat*
en ruiterwacht met (lokken voor uit, om door den drang der menfchen fycnbe-

plaats te maaken. Toen quam de Majoor der ftadt, Witzen
, wiens ^esAdm?-

paardt voor hem werdt geleidt, gevolght van twee compagnien ftadts raaisdc

ibldaaten, met (kepende vaandels en pieken, de musketten onder den R
s

u^'
srol

arm , en met de trompen nederwaarts. In hunne daflèn en aan hun daatcn.

geweer hadden ze zwartte ftrikken , en de trommels waaren met zwart

laaken bedekt, dat een dof en droef geluidt gaf. Na de foldaatcn quaa-

men tien Aanfpreekers ter begraafFeniiïè , als leiders van den rouw: TienAan-

voorts vier Trompetters , in zwarten rouw gekleedt , welker trompet-
fp

v"r
CIS*

ten met zwarte quifpels waaren voorzien , en daar 't wapen van den Tromp«-

L. Admiraal aan hing : daarna de groote Admiraals vlagh , van zwarte
tc

^ ro

zyde , daar 't wapen des Admiraals op was gefchildert , en die gédraa- Adrmraals

gen werdt door Jan Janszoon bout, Kommandeur op een brandtfehip.
v,a£h *

Hier op volgden de ftandaart , gedraagen door den Heer Brunink : de standerr.

vier quartieren of deelen van des Admiraals wapen , met Hartoghlykc y»«Quaj>

kroonen, gedraagen door de Heeren Tak, de Vlaaming , de Huibert
"eicn*

en Stevens : het groot blazoen , gedraagen door den Branderkapitein Groot

Hendrik Rofeus : defpooren, door Johan van Genderen : degantelets
, ^ooTen.

of yzere handtfehoenen , door Tellier : het rappier door Bouwens : het Gamcicts.

kasquet door Korbée : de wapenrok door den Luitenant Boek. Daar- Kasji«"

na volgde het rouwpaardt , met zwart laaken tot d'aarde toe bedekt ,
Wapenrok,

en behangen met vier wapenfchilden des Admiraals , 't welk geleidt p^rdtT"

wierdt door de Luitenanten de Zwaan en van BafTen: daarna noch een

ftandaart, gevoertdoor Manart: daarna een Curaflier, ofgeharnaft man, Tweede

met den ftok van 't gebiedt in zyn rechterhandt : toen quam de baare
ft

cutd£«.
en doodtkift met het lyk ,

behangen met acht wapenfchilden , en ge- Hctlyk.

'

draagen van achtien booden onder 'trouwkleedt , die door andere ach-
tien werden verpooft: buiten aan 't kleedt gingen zeftien Scheepskapi-
teincn: te weeten, Gillis Schey, Hendrik van Tol, Daniël Elzevier,
Jakob Willemszoon Broeder , Jan Minne , lfaak van Uitterwyk

, Ni-
klaas Boes, Philips de Munnik , Volkart Swart, Gillis Schey de' Jon-

ge, Van derDuflen, Abraham van Syl , Pieter Dekker
, MatthysMee-

gangk , Kornelis Tyloos ,
en Jonker Jan van Abkoude. De L. Admiraa-

len Aart van Nes en Willem Baftiaanszoon Scheepens , en de Vi-

ceadmiraalen Kornelis Evertszoon en Thomas Vlugh, (de twee leftein

'tafzyn van de L. Admiraalen Adriaan Bankert en Enno Doedeszoon

Star) hielden de vier hoeken van 'tlykkleedt. Straks achter 'tlyk volg-

de de Heer Konftantyn Huigens, Heer van Zuilichem, Ridder, eerftc

Raadt en Reekenmeefler van zyne Hoogheit den Heere Prinftè van

Oranje, gemaghtight om zyn Hoogheits perfoon, als Erfadmiraal Ge-

neraal , te verbeelden. Hier na volgden de Gecommitteerden uit de Kol-

legien ter Admiraaliteit. Toen quam de Heer Engel de Ruiter
, des

Admiraals eenigen zoon , dien onlangs den tytel van Hartogh in zyn

vaders plaats was opgedraagen , voorts Ridder , en Schoutbynacht van

Hollandt en Weftvrieflandt. Hy ging met een lange rouwmantel, die,

op d'aarde fleepende
, zomwyle van een dienaar werdt opgeheven en

gedraagen. Een andre dienaar droegh zyn degen. Na hem volghde

Tho-
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1677. Thomas Pots de Jonge , het zoontje van den Predikant Thomas Pots,

dat
,
omzynjongkheit, voor ouder neven ging, en door een dienaar by

de handt werdt geleidt. Daarna quaamen Johan de Witte ,
Kapitein

onder 't Kollegie ter Admiraaliteit t'Amfterdam , Thomas Pots ,
Predi-

kant te Vliiïingen , en Bernardus Somer , Predikant te Amftcrdam

,

fchoonzoonen van den overleden , voorts Kornelis en Michiel de Wit-

te, zoonen van den Kapitein de Witte , flraks gemeldt , en daarna Abra-

ham Schoorer , voorzoon van wylen Johan Schoorcr , weleer getrouwt

met Alida de Ruiter, dochter van den overleden , en Thomas Pots de

Jonge , gevolght van d'andre vermaaghfchapten , vrienden of bekenden

van den overleden. Onder de zelve waaren de Heeren Fredrik Wil-

lem , Graaf van Styrum , de Predikant Theodorus Wefthovius ,
de

Profefloren Ludovicus Wolzogen en Petrus Francius , Don Emanuel

Neunes Belmonte Conté Palatyn, Agent van zyn Majefteit van Spanje

,

en de Heer Francois Muller, KommuTaris van de Kroon vanpenemat-

ken , en anderen. Hier achter gingen de Heeren Gedeputeerden van de

Hoog. Moog. Heeren Staaten Generaal der vereenighde Nederlanden

:

de Heeren Gecommitteerden van den Raadt vanStaate: de Heeren Ge-

deputeerden van de Ed. Groot Moog. Heeren Staaten van Hollandt en

Weflvrieflandt : de Heer Schout , de Heeren Burgermeefteren , de Hee-

ren Scheepenen , de Heeren zesendertigh Raaden , en de Heeren KoflJ-

miiïariflen , PenfionaruTen en SecretaruTen der fladt Amfterdam :
"e

Bedienaaren des goddelyken woordts , van de Duitfche ,
Waalfche en

Engelfche gemeentens : d'Ouderlingen , en daarna de Diakonen van de

zelve gemeentens : de Heeren Bevvindthebbers van de Ooftindifehe

Compagnie , en der zeiver Advocaaten : de Heeren Bewindthebberen der

Weftindifche Compagnie , en der zeiver Advocaat : de Heeren Profefl0
'

ren : de Heeren Rectoren : de Heeren Officianten en verdre bedienden

of Suppooften aan het Hof ter Admiraaliteit
; mitsgaders de H&tCïl

Officieren ter zee : de Heeren Kerkmeefters : de Heeren Regenten va 1*

de Godtshuizen : en de Heeren Broeders van het SchoonevaarS &^
daarna volgden eenige geweezene of oude Regenten. Ook de ^
Glaude Antonio Richard , Konful van Spanje

, en de Heer Stephan

Andre#, Confulvan Genua, en veele voornaame burgers en koophn-

den, ook d'Ouderlingen van de Joodtfche natie, en daarna nochedyke

burgers , en ten lefte een ontallyke meenighte van allerley foorte
van

menfchen , gemengelt en zonder orde. Dus braght men 't lyk in

Nieuwe Kerk, en voorts in 'tkoor, dat rondtom met zwarte baay

behangen, en daar men de lykcieraaden , die men voor 'tlyk hadt ge-

draagen , in ordre en rang ter neder (telde. Terwyl men 't lyk in de g
ra *

kelder, die aan 't einde van 't koor was gemaakt , nederzette, ^l0
?
t

in
etlyke honderden Stadtsfoldaaten , die op den Dam ontrent de ^

a
ordre ftonden, tot driemaalen toe gelykelyk los , welkfchieten ^°ore

<jc
fregat van oorlogh met vierentwintig (lukken , ten dien einde

\oo

>

ftadt op droom leggende
, tot driemaalen met het losbranden van b

fchut werdt beantwoordt : en tuiïchen dat fchieten werdt in de

de trompetten geblaazen. Al 's Landts oorlogsfcheepen , die voor
j

miraaliteits timmerwerf in 't hok laagen lieten de vlaggen hangen ,

t J|

t

d'Admiraal , die de hooftvlagh van den Staat zoo lang hadt gev

en verdeedight , werdt begraaven. Daarna werdt des Admiraals w

in een oopen rouwkas om hoogh boven 't graf ten toon geh^
ng

ânen-

rondtsom de vier quartieren of wapendeelen , en daar onder de ^
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rok vaftgehecht. Men zette het kasquet boven de rouwkas , en aan 1677.
elke zyde werdt een van de (landaarden uirgefteeken , en wat hooger,
in 't midden, de groote Admiraals vlagh. Geduurende dees uitvaarten
lykftaatfie was gantfch Amfterdam als op de been , en veel duizenden van
menfchen , ingezeetenen en uitheemfchen

, vervulden de ftraaten en
burghwallen, waar langhs de ftaatfie zich vertoonde. Alle floepen,

luifTèns en venfters , kamers en zolders , krielden van aanfehouwers , en
zommige plaatzen werden ten dien einde dier gehuurt. Men kan hier

twyfTèlen of de nieuwsgierigheit om de praal en pracht der uitvaart te

zien, dan of de genegentheit en zucht tot den dooden zeeheldt grooter

was , want alle monden waaren vol van zyn lof , en alle tongen ver-

kondighden zyn heldendaaden en trouwe dienften , den Vaderlande be-

weezen. Straks na d'uitvaart , 'savondts ten zesuuren, werdt in de

Wcfterkerk, (daar men opDonderdagh gewoon is in 'tFranfchte pre-

diken , en nu de preeke een uur laater hadt geftelt ) door den Heer
Ludovicus Wolzogen , Profeïïbr der kerkelyke Hiftorien en Predikant

in de Franfche gemeente, een lykpreeke gedaan, over de woorden uit Lykpredi-

het tweede boek der Koningen
, Myn vader

,
myn vader , wagen van j^v^"

I[rafel en zyne ruiteren: woorden die de geleerde Predikant, met groot zogen in 't

cieraadt van welzeggen ,
op den Admiraal de Ruiter pafte : toonende ll™

ich gc~

dat gelyk Ifrael in Elias zyn wagen en ruiteren hadt, daar zyn kracht \Reg .

in beftondt: zoo ook dees groote zeeheldt de kracht des Vaderlandts ltllm

was geweeft. Ook hadt d'oudtfte der Amfterdamfche Predikanten,

Henricus Rukeus , te vooren zyn doodt op den maandelyken vaft- en 3 Maart.

bededagh met een beweeghlyke predikatie betreurt , over de woorden Rouw-

van David , O cieraadt van Ifrael, op uwe hooghte ü hy verjlaagen
; ^kmiITs

hoe zyn de Helden gevallen : waar na een ieder met een verflagen hert

en fchreijende oogen aandachtelyk luifterde. Maar op den dagh na de
begraaffenis liet zich de Heer Petrus Francius, ProfelTor der Hiftorien 19 Maart.

en Latynfche welfprekenheit , in 'tkoor der Nieuwe kerk, dat geheel

met rouw was behangen , ter eeren des grooten Zeeheldts , hooren. Hy
ftondt op een fpreekftoel , (niet ver van 't Heldengraf) voor deezen op-
gerecht om daar Latynfche redeneringen te doen , en hadt veele aan-
zienlyke Heeren , ook de bloedtvrienden van den Admiraal , en een
groote meenighte van andre menfchen , tot toehoorders. Hier heeft hy, Lykdicht,

door het uitfpreeken van een Lykdicht, meer dan elfhonderdt vaartfèn Profcio"

lang, den uitneemenden Heldt op een uitneemende wyze gepreezen , Frandus

en zyn groote oorloghsdaaden, en hooge heldendeughden , in zuiver

Latyn , met een hoogen toon getrompet. Doch daarna werdt dat ge- fccrkdtgc-

dicht door hem zelf in 't Nederduitfch vertaalt. Ontrent den tydt der
fpiookcn -

begraaffenis quaamen ook verfcheide Nederduitfche Lykdichten te voor-

fchyn ,
overvloeijende van genegentheit en lof : ook van kunft , door de

zuiverheit en kracht der hooghdraavende taal, en d'uitneementheit van

aardige gedachten en zinryke vonden. Onder deeze verdienden d'eer-

fte plaats de Lykdichten van Johannes Vollenhove , Predikant in
J

s Gra-

venhage, Johannes Antonides, van Arnold Monen, Predikant te dier

tydt ten Hardenberg , en nu te Deventer , en van Joachim Oudaan.

Ook werdt toen dit graffchrift, dat den Heldt, en zyn doodt, met wei-

nig woorden uitdrukte , by veelen geleezen

:

Hier ruft ^RUITER, hooft en heil van Hollands vlooten.

<De vrye Staat werdt door zyn voet in V hert gefchooten.

XVIII. Boek. Mmmmmm Die
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1677. Die nooit votyreezen Heldt was met zich zelf te mildt.

Dat onwaardeerlyk bloedt werdt veel te licht ge/pilt.

Daarna dit volgende:

Hier wordt de RUITER van het vaderlandt befchreit ,

Zyn zeckund?
, vafie trouw en heldendapperheit ,

Van Godt gezeegent in de befte en boofte tyden ,

Verdiende een zeelaurier in vyftien groote ftryden.

Voorts werdt ook toen ter tydt een gedenkpenning geflaagen of ge-

fchroeft, op wiens eene zyde de Admiraal was afgebeeldt, en op d'an-

dre het zinnebeeldt van een zeeftrydt , met de fpreuk PUGNANDO,
Alftrydende. Hier by las men tweebyfchriften van den Dichter Joachim

Oudaan , die dus luiden

:

Op het

Zinnebeeld van den Zeeflag»

Met de fpreul^ Pqgnando,^/jirydende.

2^ Ie hier een Zeeftryd afgebeeld:

Nu vraag niet , waar , of hoe verdeeld ?

Men neem 'er die m'er voor wil neemen?

Men neem 'er van de veertig een,

In and're Zon of and're Zeen

;

't Zal telkens na de zelve zweemen

:

Zoo volgt, opRuYTERs Strydbaarheyd

»

De zege fteeds zyn wys beleyd

:

Alfirydendl hoog in top geheven i

Alftrydend heeft hy , noyt geraakt

,

Zich roemryk, en vermaart gemaakt*

Alfirydend' floot hy 't heerlyk leven? .

Maakt Kroon , ofPurper , Pracht ofmoed

>

hlIkLeVrtzIInLaVW'renMetzIInbLoeP'

Op het Borst-beeldt vm den

Heer Admiraal

MICHIEL de RUITER.
£En Heldenaart , een Admiraal

,

Een Borftvol vuurs , een Man van ftaal,

Een ys're Slagvuift in de wapen

,

Een Standert-zuyl van 't Vaderland,

Een Atlas van onwank'len ftand

,

Een Manshart tot de Zee gefchapen

,

Een voorfchets in de Zeevoogdy

,

Een fchrik der dwingend' Heerlchappy;

Of wil men dat men tevens uyter'

Wien hier de Konft in 'tkleenbefloot?

Al vult zyn Naam de Wereld-kloot

:

'cIsMich Aeio'tisHeld de Ruyter:
Vraag verder niet; genoeg gezeyt

Van 't Heldenbeeld der dapperheid.

Doch niet dat hem na zyn doodt tot grooter luifter ftrektc , en lf
nen naam d'onfterfïèlykheit meer toewydde , dan het gedenkteeken
maarmerfteen, met de byfehrifren, dat, op koften van den Staat,

t<yt

(
erkentenifie zyner heerlyke daadenen getrouwe dienden, boven zyflgr

werdt opgerecht. Dit voortrefFelyk werk was eerft ontworpen en g
c
f

teekent door den kunftigen Beeldthouwer Rombout Verhulft ,
die 1

yin

Cf

van
y
dc

daarna in fteen Ilieuw
'
en eindelyk in den jaare mdclxxxi voltooi^»

prafftecde' enin die geftalte
,
gelyk men 't nu aanfehouwt , heeft opgezet. 'T^1

d

eren ^oven ^en grafkelder »
aan 'c einde van 't koor

, op d'aanzienlykfte pl^ts

j

t

V

er

n

op

e

gc-
UI

" recnt over de koopre koortraalien
, opgerecht , ontrent dertigh voeren

recht. hoogh , en dertig voeten breedt. Eenige voeten boven d'aarde kg

het beeldt van den Admiraal , naar 't leven van witte marmerfteen uit-

gehouwen , met een gebiedtftok in de rechterhandt , en de flinker
op

de borft , ruftende met het hooft op een ftuk gefchuts : aan elke zyde

zagh men een Triton , blaazende op den zeehooren. By ieder Trit°£

ftondt een zuil of pylaar van zwarte marmerfteen , daar 'tbovenvver

op ruftte. TulTchen die twee pylaaren , in d'achtergrondt , was een t
'

ftrydt uitgehouwen, met een groote ftevenkroon vercierdt,
&e 1

n
fchreijende kinderkens vaft hielden. Wat hooger ftondt het wapen

Hollandt , aan de rechter , en het wapen van de zeven vercemg11

Provinciën , aan de flinker zyde , beide door kinderkens èe^fff\c
Boven die twee wapens zagh men de Faam in de locht , die de lony

heldendaaden trompet. Noch hooger werdt het adelyk wapen des A
^

miraals, ('twelk zyn Majefteit van Spanje met een rooden keeU^id-
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L. ADMIRAAL DE RUITER. ion
midden, niet lang geleeden f , hadc vermeerderdt en verciert) met de 1677.
Hartoghlyke kroon , rondtsom met vaanen beftuwt , aanfchoawt , cntM^-
daar onder het wapen der Heeren Staaten Generaal , de Leeuw met de

I68 °'

zeven pylen. Aan de rechter zydc, buiten de marmere zuil, ziet men
in d'achtergrondt een vrouw die de Voorzichtigheit verbeeldt , met
een fpiegel in de flinker , en een flang in de rechter handt. Aan haare

voeten ftaat de Haan , het zinnebeeldt der wakkerheit. Aan de flinker

zyde vertoont zich insgelyks op het plat van den achtergrondt een an-

dre vrouw , het beeldt der kloekmoedigheit of fterkte , met een muur-
kroon op 't hooft. In haar rechter handt heeft ze een bazuin of trom-

pet: in haar flinker handt, die op een pylaar ruft, ziet men een fleu-

tel , het zinnebeeldt van maght en uitvocringh. Onder des Admiraals

leggend beeld leeft men het volgcndt Latynfch graffchrifr , met

gulde letteren in zwarte toetsfteen , door laft der Heeren Staaten , uit-

gehouwen.

D. O. M. S.
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ioiz HET LEVEN VAN DEN
Welk Latyn , in 't Nederduitfch vertaalt , den volgenden zin begrypt

:

DEN ALLERHOOGHSTBN EN ALGOE-
DEN GODT ZY DIT GEHEILIGT,

MITSGADERS DE EEUWIGE GED A CHTENISSE VAN
MICHIEL DE RUITER, O P PER ADMIRAAL VAN HÓL-
LANDT EN WESTVRIESLANDT, DOOR DRIE KO-

NINGEN IN EUROPE MET ADELYKE WAPENEN,
RlDDE RLYKE WA ARDIGHEIT, EN HARTOGDOM iN

'T KON INKRYK NAPELS, BEGIFTIGT: EEN HEER
DIE ZONDER HET VOORLICHTEN VAN VOOROU-
DERLYKEN ADEL, ALLES GODE EN ZYNE DAPPER-
HEIT HADT TE DANKEN: DOOR EEN ERVARENIS
VAN ACHTENVYFTIG JAREN, IN HET STUK DER
ZEEZAKEN D'A L LE R KU ND I G S T E ZYNER EEUWE-
DE GROOTSTE DAADEN, DEN GEHEELEN OCEAAN
EN MIDDELANDTSCHE ZEE DOOR, IN ZEVEN OOR-
LOGEN LOFLYK VERRICHT, EILANDEN EN STERK-
TEN IN 'T NOORDEN EN ZUIDEN VEROVERT, DEM
NEDERLANDEREN DIE GROOTE KUST AAN DE AT-

LANTISCHE ZEE GEWONNEN, DE ZEEROOVERS GE-

TEMT HEBBENDE, HEEFT HY ALS OPPERHOOFT
VYFTIEN GROOTE SLAGEN ON VERWINNELYK GE-

VOCHTEN, DIEN BOVEN ANDEREN GEDENKWAAR-
DIGEN SLAG VAN VIER DAGEN GELEVERT, EN VIER
MAAL >J OVERGROOT GEWELT DER VEREENIGD^
VLOOTEN VAN DEN HALZE DER REPUBLYKE ZEER
'VOORSPOEDIG AFGEKEERT; MINDER IN MACHT, ^
DAPPERHEIT GELYK, IN BELEIT EN GELUK MEE&'
DER. EINDELYK HEBBENDE *T VADERLANDT
HET UITERSTE GEVAAR GERUKT, IS HY, IN I)£^
TWEEDEN SLAG BY SICILIË GEWONDT, IN DE HA'
VEN VAN SYRACUSEN MANHAFTIG GESTORVEN»
OP DEN XXIX APRIL MDC LXXVI, ZYNDE TOT VU S'

SINGEN DEN XXIV MAART MDC VII GEBOOREN. E> £

STAATEN DER VEREENIGDE NEDERLANDEN HEB-

BEN DIEN ZEEOVERSTE VAN DE GROOTSTE VER-

DIENSTEN OP KOSTENVANHET GEMEEN DIT GR * F

DOEN OPRECHTEN.

HY HEEFT GELEEFT LXIX JAAREN, I MAANT,
V DAGEN.

DE SCHRIK DES GROOTEN OCEAAN^
Aan beide de zyden , doch meer inwaarts , ftaan twee byfchfi

f̂

'

insgelyksmet gulde letteren in toetsfteen gehouwen , die, ^°
^ "Lf"

maarden Poëet Nicolaas Heinfius geftelt , des grootcn Zeeheldts »

in zuiver Latyn , vermelden. Aan de rechter zyde leeft men de v

gende vaarflèn:
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MICHAELI RUTERO.
RVteri hoe cinerem vicloris & ojfa fepulcro

Adferta aquoreo Marte recondit humus.
Tantillum exuvias fpatii compleclitur omnes ,

Funere de tanti quas tulit urna viri.

NU tarnen egifti , mors importuna. triumphum
<De te perpetuum fama fuperjfes aget.

In titulos Europa parum eft : feit Americm orbis
,

Africa laurigeri feit decus ora dueis.

Vix capit Oceanrn , vix fol orienfque cadenfque

Tot palmis gravidam , tot fpoliifque manum.
Maxima quod fi quem virtus facravit Olympo,

Hanc animam atherea fasjubet arce frui.

NIC. HEINSIUS. DAN. FIL.

'Twelk de Heer Joannes Vollenhove aldus in Hollandtfch dicht
vertaalde

:

De gront , door zeegevecht op zeegevecht befchut

Van Ruiter, wiens triomf 's lants welvaart heeft geftut,

Bewaart nu zyn gebeent : het fterflyk deel des groten
Vervvinners ruft hier in zo naauw een perk befloten.

Noch recht de doot niet uit : hem overleeft zyn faam

,

Braveert haar , triomfeert oneindig met zyn' naam.
Euroop viel hem te klein : d'Amerikaanfche landen
Gewagen van zyn' lof, en d'Afrikaanfche ftranden.

Geen lucht, geen Oceaan, noch Ooft- noch Wefterzon
Beperkt de ftrydbre hant, die zo veel lauren won.

Zyn menfehen ooit tot goön door heldendeugt verheven

,

Dees helt is waardt om hoog de doot ten trots te leven.

Aan de flinker zyde ziet men deeze vaarflèn:

MICHAELI RUTERO.
TArtius hic tumidi moderator & incola ponti,

i677.

M' Qui fibi fe totum debuit , eccejacet.

Ipfe lapis y cinis ipfe viri, fpirare videntur

Inclyta
,
pro patriis qua tulit , arma

, focis.

Hofti intentat adhuc marmor clademque fugamque:
Saxa cruentatas Jfrage minantur aquas.

Naufragm hunc fenfit fiopulum , quicunque Batavas
zyEquora turbanti clajfe premebat opes.

Hic heftes ,
ubicunque jacent , commune fepulcrum

Cum duce fortiri ,
patria , crede tuos.

Si tarnen eft tumulus, moribundis vita falufque

Civibus
, dextra laus redit undefua.

NIC. HEINSIUS. DAN. FIL.

Dit werdt door dén gemelden Vollenhove op deeze wyze in 't Hol-
landtfch overgezet

:

Hier ruft de kryghshelt, voogt en burger van den plas

Des woeften Oceaans , die alles , wat hy was

,

Mmmramm 3 Al-

t
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1677. Alleen kreeg door zich zelf. noch leeft zyn moed in 't marmer

;

Noch vecht bykans het lyk van 's vaderlands befchermer.

't Graf dreigt den vyant noch met neerlage , en den vloet

In !tentren, vlucht hy niet, te verwen met zyn bloet.

Dees was de zeeklip , daar wie Hollants fchat met vlooten
Wou pionderen , 't hooft weleer te berfte op heeft geftooten.

De Staat verheelt zich hier al 'tvyantlyk gewelt,

Waar 'tfneuvelde, in een graf begraven met dien helt.

Of is 'tgeen graf, waar by de Staat, bykans geftorven,

Nieuw heil , nieuwe oorlogseer , nieuw leven ziet verworven.

Boven den ingangk van den grafkelder , buiten of achter 't koor

,

leeft men deeze woorden

:

INTAMINATUS FULGET HONORIBUS.
Dat is

:

HY BLINKT IN ONBEZOEDELDE EERE.
Deeze grafftede , dit marmer gedenkteeken , en beelteniïïè, met het

graffchrift en de byfehriften , ftraks gemeldt , door zyne heldendaaden

verdient , en door den Staat , ter eeuwiger gedachtenirfè van dien groe-

ten Admiraal ,
opgerecht en geftelt , zullen in de navolgende tyden , vol-

gens het ooghmerk der aaloude zegeteekenen en eerbeelden
,
degemoc-

den van de Hollanders , en hunne bondtgenooten , met luft tot lof en

yver naar glory ontfteeken : en allen Bevelhebberen ter zee tot prik-

kels en fpooren verftrekken : hen aanmoedigende om dat doorluchtigh cïl

volkoomen voorbeeldt na te volgen, en voor 't Vaderlandt , en de vryheft

van landt en zee , het leven ruftig te waagen ; en , hoe 't ook uitvalle , het

loon der heldendeught te verwachten. Hier toe zal ook den zeehelden dee-

ze Hiftorie konnen dienen , als vervaatende meenighvuldige lefïèn en le-

ringen van 't voorzichtig zeemanfehap enftout foldaatfehap, die in 'fgc
'

heele leven en al 't bedryf van dien grooten Admiraal de Ruiter ,
in

meenigerley voorvallen , worden gevonden , en der gedenkeniffë tCfl

dienft des Vaderlandts bevoolen. En dus kan 't verhaal zyner eefdlie
'

deniiïen niet alleen 'tverftandt der onervaarenen verlichten maar ook

met eenen het gemoedt der edelzinnigen tot naaryver en navolgt
ontfonken.

E Y N D E.
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LYKGEZANG,
Ter Uitvaart des grooten Zeeheldts

MICHIEL ADRIAANS 2. DE RUITER»
Hartog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt

cn Weftvrieflandt.

Door Petrus Francius in'tLatyn üitgefprookcn
;

en in'tNederduicfch vertaalt.

elk een ongewoon gezicht ontdek myne ziel ? wer-
waarts myne oogen zich wenden , al om word ik in-

nerlyke kiagten , in nerlyke zuchten cn traanen der
geener gewaar , die hun weenen inkroppen

, hunne
droefheid verbyten. Ieders weezen ftaat treurig , ieders
aangezigt doodtfch , aller oogen vol traanen. Denaare

van deezen tempel jaagt ieder een heilige vrees
aan, en de ftomme muuren des Koors beweegen zonder fpreeken. De
zwarte droefheit ziet men daar afhangen ; en deéze treurige (loei trekt

rouklcederen aan. Ik voel de wonde des Vaderlandts , de Ruiters doodt.

Geen twyfFel meer ; al te klaar is de Waarheit : het lyk is aangekomen

,

en wy hebben dien grooten heldt ter aarde gedaan. Het volk, de Va-
ders zie ik zitten en treuren ; de maagen , en bekende bloedtverwan-
ten, in diepe rouwe gekleedt: 'smans tombe zelfs , en breede lykbaar^
Itaat voor myne oogen. Te weeten , dit ongeval ontbrak noch aan de
elende van Hollandt , dat , na zoo veel ontworftelde zeegevaaren , zoo
veel doorgeftreedene oorloogsrampen , die hoop des Vaderlandts, die

Hut der bouwvallige zaaken, die tot noch toe onoverwinnelyke heldt,

van de doodt overwonnen wierdt, en de maat der rampzaligheeden ver-
vulde. O droevige doodt ! ó ons onbekendt noodtlot ! ö ydele wen-
fchen ! Zyn dan die oogen van eene eeuwige flaap geflooten ? Myne
leden trillen; myne haaren ryzen: de fchrik bekruipt my hetlichchaam

,

doorwandelt het binnen fte gebeente , en ftremt het bloedt om het har-
te. Zal dan deeze plaats , na dat ze den geleerden zufteren is toege-
wydt, eeuwig tot klaagen en kermen dienen? en alcydt nieuwe zuchten
loozen? Naauwlyks zyn alle de traanen opgedroogd, daar mede zy nog
onlangs de doodbufch des beroemde burgermeefters befproeide ; of zy
moet wederom treuren en weenen , wederom op het graf des manhaf-

ten Admiraals heele ftroomen van traanen uitftorten : want zulk een

doorlugte heldt zal niet ongepreezen ter aarde daalen. Zyne afch ook

zal'haare volkomene lof hebben. Wy volgen van zelfs het voorbeeld

,

dat ons weleer Marathon heeft nagelaaten: en ik, dielauwrenenkranf-

fen voor den wecderomkeerenden gereedt maakte , vier nu zyne uitvaart

met zuchtende en kermende vaarzen. Wat zal ik eerft, wat daarna,

zingen ? My luft het barre ftrandt te verlaaten , alle zeen te door-

kruiden , zyne heldedaaden van naby te zien , zyne dood , en zyne

fterfplaats. O Zangheldin, wil my dit van ftuk tot ftuk, en met orde,

ontvouwen : blaas my de dichtluft in ; en geef my verftand en item

,

om zulk eene droefheit na behooren te uitten. En gy , ó luifter der

helden , onder wiens beleid zich Nederland verheugt , en de vereenig-

de fteden gelukkig bloeien ,
begunftig , ö Welhem , dit lykgezang. Het

Nnnnnn Va-
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Vaderland , des vyandlykcn juks ontflaagen, is haare welftand aan Uw

dapperheid fchuldig. Gy herfteldt de algemeene zaake , te lande ,
te

water , door Uwen ftrydtbaaren arm. Onder Uwe banieren heeft onze

zeeheldt geftreeden ; onder Uw beftier, onder Uwe overwinning, de

zeege behaaldt. Zyne faam is de Uwe. Vcrleedig U dan ,
doorlug-

tig veldtheer , Uwe eigene daaden te hooren ; en begonftig den dich-

ter, ó grootmoedige Agamemnon ,
terwylhy Uwen Achilles zingt. Een

magtig eilandt ligt in de Middellandtfche zee , aan de voet van Italië,

Trinakrie by den Grieken genaamt, naardien 'tmet drie punten in zee

loopt, fint het, door 't fchuuren der nu tuflchenvloeijende baaren, van

den Italiaanfchen wortel is afgerukt : der reuzen woonplaats ,
en van

Ceres beminde landtsdouwe. Veele volken leiden voorheenen ,
gewa-

pender handt , veele ten huidigen daage , op dit eilandt toe. Boven an-

deren doelen hier op Spanjaarden en Franffen , en ftaan naar eene bruid**

Eene plaats is hier , (Zancle by de voorige , Meffine by de tegenwoor-

dige inwoonders geheeten) eene breede en veilige haven voor fcheepen.

daar Nercus dikwils , wen hem luft te luieren , zyn hooft gemakkelyk

neer legt , recht tegen over Reggio , en het uiterfte der ItaliaanfcW

grenzen ,
gelegen. Ter flinker fpreit de groote Pelorus zyne fchadutf

in zee , en hangt met zyne berg over muuren , en daken : Ter rechter

barnt de nooit verzaade Charybdis , en zendt de kielen na het diepne

des afgrondts. Deeze ftadt hadt Vrankryk , in fpyt en weerwil van

Spanje , vermeeftert. Om deeze dan wederom der klaauwe des g
eI

]}

e?"

nen vyandts te ontrukken , en den Spanjaardt in zyn erfdeel te herftel-

len , zondt Spanjen en Neêrlandt hunne benden na Sicilië toe. De VW°C

gaat t'zee, en bezeilt gewende haven. Hun Admiraal was de Ruitcf »

die roem der helden , door moedt , en krygskunde , en lange ondervi 11
"

ding , beproefd. Zoo dra de fcheepen op de ree lagen , zoekt hy df

vyandt op, ligt kabel en anker, en (leekt zonder marren in zee. *j

gryze golven bruizen tegen de voorfteevens aan. Dicht by het ftran

van Sicilië , en dat van Italië , doen zich , in de Toskaanfche g0
^?-'

zeven eilanden op, navolgers van den brandenden ^Etna. Hicr3»
^

para, Strongyle fteeken boven d'anderen uit. JEool, zoo menZ^'
en Vulkaan, houden hier hun hof. Deeze fchoorfteenen heeft hy»

voor zyne oude , verkoozen ; en Lipara , voor Lemnos , verruildt. Naalct
'

gearmde reuzen fmeên daar het yzer , en jagen t'hunnen fpieren hct

zweet uit. Men hout 'er flagh. Het zwoegen der vlamme , het

des yzers in de koelbakken ; het huilen der tempeeften , het gieren "e

bulderende en worftelende winden ; kan men van verre befcheidenty

hooren. Hier ging het woeden desoorlogs voor d'eerfte maal aan.

zoo draa de lang vergeefs gezogte vyandt den dapperen Admiraal o

der de oogen quam
, geeft hy fein; dat elk zigh ruftigter aan^aan

a|je
flagh vervaardige , zyn man kieze , zyn poft waarneeme. Zy V°^C

^nCIc
den gegeevenen laft. OndertufTchen raakte de zon aan 't daalen ,

de aV
^

aan 't vallen; wanneer de zeevoogd zyne opperhoofden aan boordt

biedt, en fpreekt aldus van het hoogc kampanje: Ziet hier den
vya"

^
en het lang gewenfehte uur der ftrydt : quyt u alle als neA ^ee

gy die zwaarer gevaar met my dikwils zyt te boven gekoomen. ^
volken hebt gy noch onlangs , twee Koninklyke Scepters gekneu .

met tweederhande bloedt Engelandts Krytbergen geverfd. Den

vyandt ftaat u nu alleen in de Toskaanfche pkuTen te flaan. -

1

0

j^m
lyke krachten; gelyk ongeval, met geen plaats veranderde hang
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over 't hoofr. Geen grooter meenighte van fcheepen , of mannen , ver-

baaze u. Schieten wy in getal , in grootte te kort ; kracht noch moedt

ontbreekt ons. Deeze wapenen zullen ons gelyk {tellen. Van avondt

dacht ik hen flagh te leveren ; doch anders belieft het den hemel. Dc
verloopene dagh fielt den ftrydt uit tegens morgen. Yeder bereide zich

dan, zoo ras, na 'tverdwynen der morgenftarre , de blanken uchtendc

aanbreekt. Bedrieg ik my niet , de dagh van morgen belooft ons iet

groots. Door deeze lauwren , en oorloogsbelooningen , moedig ik u aan

:

door liefde die wy den gemeenen vaderlande fchuldig zyn , en bezwoo-

rene trouwe: door huis en hof, en teedere zuigelingen aan 's moeders

borften geleegen : door , die miflchien aan deezen (lag hanght , de tot

noch toe vergeefs gewenfte , vergeefs gezochte vreede : gaat heen , myne

metgezellen, en jaagt die fchoorvoetende voort: gaat heen, kloekmoe-

digen ; Godt zelfs begonftigd der rechtvaardigen zaake : gaat heen

,

mannen, en keert met de zeege , keert met de vreede weerom. Zoo

fprak hy. Zy , gereedt die gebooden te volgen ,
geeven elkander de

handt , en verzeegelen wederzydts hunne trouwe. Terwyl men zich

dus vervaardight , hadt dc zwarte nacht de zichtbaare dingen van hunne

kleuren beroofd , en de aardkloot in haare vleugels gewonden. Dc ver-

moeide gaften verfpreiden, en (trekken zich neder. Maar de zeevoogd,,

de nacht doorbrengende met veelerhande gepeinzen , zendt eene wel-

bezeilde galey uit ; die op den vyandt acht , en hen het tceken zou

geeven. Toen vlydt hy zyne leeden ten ruftbedde , en fluimert ccn wei-

nig met half geflotene oogen. De volgende dagh hadt nudeduifterniflè,

en blinde wolken verdreevcn , en de zonnewagen {teeg op na boven

:

de nabuurige vlooten krygen elkander in 'toog. Men maakt zeil , ftcekt

de trompet, loft het kanon. Terftont hoort men het fnorren der ko-

gelen , het zuchten der gequetften. Met volle kracht vliegt men dc

doodt in de mondt. Het donderdt , en blikfemt van alle kanten. De
bygelegene volken Adderen : de hemel weergalmt op het geloey , en

wordt met pikzwarte nevels betogen. Het fcheen of'er meer Eolifche

eilanden , ja zoo veele nieuwe brandende bergen als fcheepen , fchielyk

ter zee uitreezen. Vulkaan verfchrikte. Uit verbaaftheit verlieten de

reuzen het ambeeldt , en namen na 't diepfte hunner hollen de vlucht.

Scyllaas honden ftonden de haaren te berg. Het nabuurig Italië , al het

ftrandt van Sicilië beefde rondtom ; en de drieKaapen , door 'tonweer

op zy getroffen, rechteden hunne rotzen om hoog. Henna hoorde 't ge-

luidt ; en de moeder der vruchten , voor hare dochter beducht , meen-

de dat Pluto wederom door de opgefpletene aarde uit de afgrondtquam

aaneeronnen. De reus ftak hoofdt en verplette fchouderen op, en braak-

te vuur en fteenen ten keele uit. De belgzieke jfctna , zich ziende van

grooter vlam overwonnen , loeide vreeflèlyk binnen haare fpelonken.

Dusdanig vocht men, met groote hevighek, onder een. Sicilië vernam

dit vervaarlyk gedruis, floeg de verbaafde oogen zeewaarts ,
en fprak

dus bv zich zelve: Is Gylippus dan weder verreezen, en kneult de

Atheenfche zeemacht op de Iönifchc zee? Woedt Marcellus met zyne

degen, en {legt de muuren van Sirakuze? Wordt Pompejus door Agnp-

pa verdreeven? Of wetten Kartagers en Romeinen hunnen ouden wrok,

en hervatten die twee maghtige volken hunne yoorigen oorlog* Catu,

lus fchudt deEgaatfche eilanden , en Duïllius bepurpert wederom met

Tirifch bloedt de fpelonken van Lipara. Het naar gezucht der op zee

zwemmenden treft myne ooren. Pe rook en damp der buskruitwol-

Nnnnnn x ken
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ken ontrooft my 't gezicht. Heeft Enceladus ook zyne ketens verbroo-

ken, en, wandelende door 'tblaauw myner golven , iEtna, van haar

wortel gefcheurdt , in zee vervoerdt? Zet Vulkaan zyne oovens open i

of ontroert Eool het water , en laat de razende broeders ten kerker uit

,

en rukt wederom j£neas van de kuften van Italien af? wat ontftcltenis

van gemoederen ? wat onraat op zee ? Zoo fpreekt ze , ennaderdt; wan-

neer de rook allenskens, verdween. Zy verneemt der Hollanderen Ad-

miraal, der Holianderen zeilen. Gaat, zeitze, 6 kloekmoedige zie-

len , en gy braaffte der zeehelden , eenigfte befchermer myner landen

,

gaa heen , ó doorluchtigfte , en verniel de vyandtlyke vloote. Dceze

woorden ftaaken terftondt de Neêrlanders heeviger aan , en 'toorlogn

grimde mer vervaarlyker weezen : totdatd'avondtftar , ten bochtigen he-

mel afrollende , 't gevecht met den dag paaien zette. De Franfchen vluch-

ten verbaasd, en ontfchuilen de doodt, onder gonft der duifterniiïe. De

nacht verfpreidt en verjaagt hen op zee. Maar de Hollanders ,
byklaa-

ren en ftarlichten hemel , kalfaterden en bezorgden de fcheepen , en jook-

ten, vol vuurs en vol moedts, met den nieuwen uchtendt, na de nieu-

we ftrydt. Uit het oog was de vyandt. Zy verlaaten de beveilig^

zee , en zetten 't met volle zeilen ten haven in. Hy fchuurt de Sich

lïaanfche ftranden langs , en breede bocht achterom , en raakt eindelyk

verminkt ter gewenfter ree van Mefline. En nu was 't gevecht, niaar

niet het oorlog , ten einde. Geen marren weederhoudt de woedende.

Want naauwlyks hadt de maan haar ring ten derdenmaale geflooten

,

of de gramfchap port hen wederom tot ftryden , tot moorden , en hun

verfchil op nieuws met het ftaal te flechtcn. Eene ftadt uit vier ftee
"

den te zaamen gegroeidt , de grootfte der Siciliaanfche , licht aan de zee,

en breekt op haare ftrandt het woeden der lönifche golven ; van &cti

grooten fterkundigen , dien grooten waereldtmeeter , bewoondt ,
en

door zyne konften de aardtkloot om befaamt : 'thof der oude *$T

rannen. Aan dceze kant viel de tweede oorloogsblikfem neder , en vet'

vulde de zee, en nabuurige landen , met vervaarlyk getier. Aurore#eS

nu ten ledekant uit , en de wakkere JEthon hadt noch niet met zVfl

f
n

eerden adem over de bergen van 't ooftcn geblaazen , wanneer de vyan
lyke fcheepen uit de baaren van verre zich opdeeden, en ^tbovenft'^
maften vertoonden. Des middags dreeven de twee vlooten nevens elkan-

der, en kloofden de golven. Goedts moedts was de zee, en, daar

niet dan oorlog bliezen , bakerde zich in volle vreede : de bevreedig^

winden ftreelden het nat. Allenskens begon het water zoetjes zachje*

te zwellen, de labbere koelte in de zeilen te fpeelen. De Hollanders zak-

ken af voor windt , en Aroom. Heldt de Ruiter treedt voor uit ,
v°er

^
de krygsbenden aan , en verftrekt hun ten voorbeeldt : na hem ko°*

men de Spaanfchen; na de Spaanfchen de Haan. Alle branden^ 11
??

de ftrydt
, gereedt den zeevoogd , en zyne geboden , te volgen.

v

vlooten raaken aan malkander ; 't kanon , met donders bezwang^J
braakt duizendt dooden ten keelen uit : de recht tegenover g

e^
uvV

-dEtna verfchrikt , en haar brandende hooien loeyen weder op nie

Naauwlyks hadt men een glas van wederzyde dapper geflagen, ajs %
*

e
een fchielyk en afgryflyk fpook opdoet. Want de Doodt vloog

000
t ,

Hollandtfche vloot heen en weer, en fnorde vervaarlyk met haare z v

te vlerken , toeleggende op den Admiraal , en haar liften en *aa
?
e

£eiijg
werk ftellende; doch , fchroomende de onquetsbaare borft, en t ^
hooft te genaaken , koos het verft afgefcheidene deel , en trol o ^
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ten. De heldt dan , midden in den vyandtgedrongen , cn vechtende op
het hooge kampanje, (zal ik fpreeken , ofzwygen?) met een felle ko-

gel getroffen , die fchnk der zee , die klip der vyanden
, (ö gruwel , en

al te groote wreedtheit!) verloor zyn linker teenen , viel op 't verdek
neder , en brak zyn been , en het noirgequetfte lichaam gevoelde zyne
eerfte wonden. En eveneens als die fchrik der Trojanen , wien de moeder
in de rivier doopte , en, eerft even gcbooren , in 't Stigifch w7ater hard maak-
te , de dappere Achilles , aan 't linker been , den verwyfden Paris , en
ter dier plaatze alleen daar hy fterfelyk was , zyne doodtlyke fchichte

gewaar wierd : niet anders ftierfonze Zeeheld. Het water , van dit bloedt

geverfd , fchrikte voor die gruwel , en wierdt fchaamroodt. De knaa-

pen helpenden gevallenen op, en leggen hem in de kajuit neder. Maar
de matroozen , mit zy hunnen Admiraal vallen , en 't bloed , nooit voor

deezen gezien ,
zypelen zagen , wierden noch heviger. Uit ieders wee-

zen blikfemen de dreigementen ; uit ieders oogen , de toorn ; wraak-

zuchtige fakkels fteeken hunne gemoederen aan. Gelykerwys wan-

neer een oude leeuw door 'sjagers fpriet onvoorziens wordt geveldt , de
getergde jongen terftondt ten holen uitharden , hunne maanen oprech-

ten , en met volle kracht ter dagorde invliegen , de pylen verbreeken

,

en den overwonnen vyandt vertrappen , verfcheuren : Of gelykerwys

dappere zoonen rondtom hunnen ter doodt toe gequetften vader ftaan,

en den zwakken befchermen. Zy , geftoordt en vol eedeier wraake

,

vallen op den vyandt aan , en verflaan zyn vluchtende legers. Spyt en

liefde wekken de gramfchap op. Zoodaanig vocht ieder matroos voor
den gewonden zeevoogd. Men verdubbeld de fchooten : een yzere flag-

reegen van kogels (lort neder. Het ftrandt van Sicilië wordt vervaar-

lyk gefchudt en gefchokt : de bergen , en hooge hemel , galmen weer-

om. Geen mindere moedt behieldt de onoverwinnelyke Admiraal,

die, fchoon hem de lichaamelyke krachten begaven, methetverftandt

niet te min vecht , en de wapens aanvaardt , {tellende goede orde op al-

les. Toen kieft hy een man uit den hoop, kloek en voorzichtig, wien

hy het opperfte beleidt, en den toom der zaaken beval. Heldt Kallen-

burg treedt in 't midden, neemt het zeevoogdfehap aan, moedight zyne
makkers met woorden en werken , en ontveinft de gekregene wonde

,

zonder dat vrindt of vyandt des Admiraals afweezen merkte. Nooit
blonk overwinning fchooner , en hadt men een moedt, een zin gehadr,

de gantfche vloot der Franfchen waare dien dagh verflaagen. Zy wy-
ken echter , en neemen de vlucht , en wenden in der yl naar Meiïine.

De Nederlanders vervolgen , verjaagen , en zitten hen kort op de hie-

len. Gelyk een felle havik zyne prooy midden in de lucht ziet , de ge-

ziene vervolght, en klappende, en gierende op zyne pennen, eenewolk

van vreezachtige vogelen ftrantwaarts jaagt, en nu die, en nu deeze,

met zyne kromme klaauwen verfcheurt: de uitgerukte pluimen ftuiven

door de lucht. Zoo Haat, en verdryft de Hollander de vyandtlyke vloot

op de Iönifche baaren. De maan Hak hier op het hoofdt vol blydt-

fchap ten wolken uit; om de vlucht der Franfche zeilen te zien
,
en

wees hen met uitgefteekene hoornen na. Deeze nacht dobberden de

fcheepen op zee, en quaamen des anderen daags binnen de baay van Si-

iakuze. Al wat 'er van geneesmeefteren , al wat 'er van hulpmiddelen

te vinden was, al wat de konft kon belooven, brengt men terftondt tot

heeling, en verzachting der wonde ,
enpyne, by. Maar vergeefs. Geen

geneesmiddelen baaten: het quaat heeft de overhandt ; en de doodt klopt

Nnnnnn 3 aan
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aan de deur. fhaarer komfte bereidt zich de kranke , fcheidt ziele

van lichaam , verlaat teevens aarde en aardtfche gedachten , en fteldt

alle zyne gepeinzen op Godt. Ondertuffchen ziet de Opperkoning van

de tinnen des hemels , flaat het oog op de Siciliaanfche geweften ,
roept

eenen zyner gezwindtfte dienaaren , en fpreekt van zyne hooge troon

in deezer voege: Vaardige boode, fchoonfte der heilige bende ,
myn

waarde Michaël
; gy weet , hoe der menfchen fterfdag vaft ftaat ,

en

onverzetbaare paaien heeft. Dit is aller lot ; dit het lot van de Ruiter.

Gy kent den heldt, onoverwinnelyk , zoo lang myn wil dat toeliet ;
uw

naamgenoot kent gy. Onder myn beleidt heeft hy meermaals ,
onder

uwe banieren, overwinning bevochten. Den zee-, den oorloogstem-

peeften , heb ik hem ontrukt , en midden uit den vyandt op mynen

fchouderen gedraagen. Myne weegen heeft hy bewandeldt , en met zui-

vere voeten , van geenigen bloede befmet
, mynen drempel betreeden

,

en het zielemvierook geofferd : en, erkennende myne weldaaden
,
zyne arm

niets, de myne alles, tcegefchreeven. Lyf en leeven heeft hy ,
zoo

lang hy konde, voor den vaderlande gewaagt, uit loutere liefde desva-

derlandts aangeprikkeldt. Nu light hy verflaagen , en hem begeevende

voorige krachten. Van een doodtlyke wonde getroffen {laat hyophet

uiterfte punt zyns leevens , en wordt, nu ryp en tydig, in myne woo-

ning geroepen. Gaat dan, myn getrouwe, daal haaftig needer , en haal

deeze deugd ten verwanten hemel in. Dus fprak hy. Het heilig
hoi

toont met blydt gelaat haar genoegen. De boode vervaardight zich»

fchiet , in 't midden der hemellieden
,
zyne vleugelen aan

,
gehoorzaamt

des Vaders gebodt , en ftrykt gezwindt op de kuft van Sicilië neder-

Hier vindt hy den doodtkranken heldt zieltoogen, en hoort hem uit heC

binnenfte zyner boezem dusdanige woorden ftorten: GrooteGodt, 0
die u des fchuldtbekennenden zondaars erbermt , erberm u mynes. ^et

fnelle fchreeden zie ik myne fterfdag en laatfte tydt aankomen.
het uur, en volg gewillig: noch vrees de geene, die ik zo vaak zond^
vreezen aanfehouwde. Eene beede bid ik , dewyle doch zulks uw'

ë°f'delyke wil is , om de verdienden uwes lieven Zoons , en 't zuiverc blo^
1 '

dat hy weleer voor de zonde der waereldt geftort heeft , zoo ik üW*

dienft waargenomen, uwe geboden gevolgd, en myne handt mttg*n
onnozel bloedt heb bezoedeidt , dat zyn bloedt my te hulpe koome '

myne vlekken afwaflehe. Voor 't gemeen {treedt ik de voorgaande tel'

den: voor my zeiven deeze. Gun my, q Vader, deeze te winnen»

en, diegy myzoo mildt voorheenen vergunde, de laatfte zeegeop^'
zen mynen vyandt te behaalen. Geef, ay geef , een teeken van &ve
genade. Naauwlyks hadt hy uit, of de goddelyke boode verfehynt

'

en vervult het gantfche fchip met hemelfche ftraalen. Zoo dra hyo?e
'

ze heilige vlamme , en den zaligen jongeling , midden in het licht
blin-

kende, en nevens zy^bedt {taande, gewaar wordt, begint de fcranK®

dus weder te fpreeken: Ik merk en neem Godts gonfteaan: hetheW ^
weezen aanfehouw ik, de vleugels en gulde hairen. Zyt wedoom*
mwoonder des hemels , pandt en zeegel der godtlyke liefde. N u 1

ik geruft, en wraak het leeven. Spoei gy u maar , en ontbindt my

ziel; kom, goede Vader, kom. Na u en uwe komfte wacht zy*jQ0
Ontfang, bidt ik, ontfang mynen geeft, en ontfluit uwe poorten- L

fpreekt hy , en blaaft de ziel uit in die woorden. De boode ^j^V
0
^

hoog, en doorfnydt met zyne vlerken de lucht. Michaël voert Micna

ten hemel
, en, waar heen hy zich zeiver eerlang de weg baan

d

%em
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hem ten geftarrenten in. Yszelyke onfteltenis vervult terftondt alles:

de rouw tteekt hier en ginder de huizen aan : de gantfche ftadt waagt
van rouw. De zon hadt nu zyne fakkel in de nabuurige vloeden ge-

doofdt , en de verbleekte avondtftar zach het droevig lyk van den hoo-
gen OEta. Het wordt duifter; de nacht fteekt alle den hemel in zwar-
ten gewaade , en de gantfche waereldt neemt de rouw aan. De maan
bezwymt. Geen goudt blinkt 'er door de wolken, en de ftervende dar-

ren betooncn heure droefheidt. De volgende dag brak door in 'tOoften:

de getrouwe metgezellen bezorgen de lykftatie, en begraven 'tingewandt

in 't bygeleegen veldt: toen waffchenzy de kille leden, en leggen 'tge-

balfemdt lichaam in een looden kift. Terftondt daar op groeit de rouw

,

en vliegt al de fteden van Sicilië door. Aarde en zee treuren. Treurt

,

ó -Siciliaanfche meeren , en gy , ö rivieren , ten hoogen toppen affchieren-

de , rolt neder aan alle kanten , en verbreit uwe droefheit in zee. Zy
hooren: zy rollen en fchieten ten bergen af. Neffe, Onobale, Afines,

Chryfas, Simethus, Terias, Pantagic, Mylas
, Hipparis, Herminius,

en de vriendtlievende naam Achates , de groote Gela, en de breede Hi-

mera , en Hypfa , en Akragas , aanfokker der edelmoedige paarden , en
Isburus , en Acithis, en de kleene Selinus, en, die hunne naam den

Trojaanfche geweften ontdraagen hebben , en nu in een anderen kolk

vloeijen , Xanthus en Simoïs , de Siciliaanfche Helikon , en de verma-

kelyke Halsfus , en Mela , die de geheiligde offen aan zynen grazigen

oever weidt. Cyane en de naaft aangelegenen Anapus fchreien , en
fmelten hun vloeden en traanen in een , en loopen met gemengde gol-

ven in zee. Met ongevlochte hairen ftaat Arethufe , en maakt haare

zuivre fontein met traanen en bittere ftroomen troebel. Alphaeus om-
helft zyn bemindt water, en zucht, en treurt met haar. Galatea treurt,

in 's vaders plaflèn gedoken : en Acis , zoo hy al over lang niet gefmol-

ten, en in eene rivier veranderdt waare, nu zou hy fmelten en in eene

rivier veranderen. Pergus, de navel van Sicilië, geeffelt zyne boorden,

en de waarzeggende zwanen, op den oever gezeeten , betreurend mans
doodt, als hunne eigene. Hybla verftrooit de biekorven , en brengt

geen honing voort : Henna geen bloemen : geen kooren Ceres , en
quynt met gekneusde aaren. De drie Kaapen van Sicilië zweetcn : en
de van een gefnedene Pelorus

, op dat hy de droefheit door gantfeh Ita-

lië mogte verfpreiden , wenfcht dat d'afgefcheurde bergen weer t'zamen
groeiden. Uit het diepft haars boezems zucht de rondtom vloeijende

Doris, en ftaat, en vermoeit, aan alle kanten , de ftrandt van Sicilië.

De droefheit loopt door de Libyfche , door de Iönifche zee. Het na-

buurige Malta fchreidt, dat ruftig eilandt, gebooren om de hoornen der

Turklche maanc te breeken. De Egeefche zee ruift , en fchuurt met

meerder vaart deGriekfche eilanden, en brengt de tyding aandebygele-

gene wateren. De droevige Nimfen treuren onder de groene baaren , en de

roodtoogde Thetis befchreidt haaren Achilles. Aan d'andere kant fteent de

Hadriatifchegolf, en roept de van wederzydtfch invloeijende rivieren
, en

Venetiaanfche zufteren , tot kermen en klagen. De Siciliaanfche zee

bruifchtdoor 't Naauw met grooter barning : de Middellandtfche , vol ont-

fteltenis, zucht, en jaagt ,
met heefch geluidt ,

haare golven naar de

kuftvan Italië: aldekuft van Italië galmt weerom. Het ftrandt van Reg-

gio trilt: Scyllaas monfters baflen. De treurende Sireenen zingen, in

plaatz' van d'oude, een droeven zang: 'tvróolyk Napels ziet ongedaan,

en Vefuvius brandt met giover vlammen. De fpooken huilen
, en het

naa-
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naare wöudt van Avemus. d'Elizecfche velden fchrejien ; en de trom-

petter Mifenus blaaft met droevig geluide van zynen hoogen berg. Gantlcn

Latium, gantfeh Rome, weent, en ftort haar rraanen ten zevenvou-

dige kruinen af, en voedt den beneen loopenden Tiber : gantfeh Italic

weent; en de wydtgefpreide Apennin fchudt zyne toppen. O al te on-

gelukkige dag, waar op dieeedele dar onder ging, en de waereldt, m

akelyge duifterniflè begraaven , van dien glans beroofde ! Uit onze jaar-

boeken , uit de geheugenis , moet ze. Nooit was Cremera fchadeiy-

fcer; nooit Allia; uit de dagen gebannen : noch de Groote Pompejus,

op 'tLibyfchc ftrandt onthoofdt, gaf 't gefplitfte Rome oit gevaarlyKer

doodtfteek. Zwarte dag ; u baarde niet de fchoone gemaalinne
;

van

Titon ,
op haare purpere karre gezeeten : maar de moeraden van Pnj*"

gethon , en Tartarus duifternirfen , hebben u geteelde. De zon zelis

,

6 vuile, ontzeide u zyn aanfehyn , ontrok het dien gruwel ,
verftakhet

in zee , treurende met afgeleide ftraalen : en kreeg , den volgenden

uchtendt ,
naauwlyks zyne onwillige paarden ter renbaane op ,

en li<j

zyne traanen door gantfeh Ooften ten wagen afrollen. Terftondtfpre1£U

zich de Faam verder , en vliegt , op witte wieken met bloedt befpreij-

keld , door verfcheide fteden. Zy klopt, waar zy vliegt, haare bon

met de pennen, ontroert landen en lieden, en vervult gantfeh Eur°Pe

met deeze droevige maare. De Alpifche en Pireneefche bergen beven;

'tHercinifch woud beweegt zyne takken. Zoo dra zy de Hollandn^

grenzen genaakte , klonk alles op 't geklap haarer wieken. HetVadet
-

landt fchrikte, zweeg, als ftom van'droefheit , en ftönd veele daager*

onbeweegchelyk. De oogen hadden geen traanen» de mondt geen woor-

den. Na dat zich de rouw gevonden , en de neevels een weinig va

'tgemoedt hadde gefchooven; ziet zy de grootheit haars verlies ,
enfl^

eeuwig befchreijelyk lyk. Zy overlegt , hoe zy den dooden beu UI

verren geweften zal t'huis krygen , en in haare fchoot het koud g
eDeen

i

c

begraaven, op dat hy na zyne doodt ten minften in zyn Vaderen

rufte. Zommige vreezen 't gevaar der zee , en de langte .des weg 1

^
en keuren goedt het lyk over landt t'liuis te haaien. En nu maakfe

Po zich gereedt den grooten zeeheldt over zyne grooten rivier te fdiee
*

pen; en Phaëthons zufters begonnen aireede zuiverer en koftely^

barnfteen te fchreijen : en de Golfvan Venetië temde zyne woede. Z0^
mige ftemmen het tegendeel , en vinden raadtzaam , te water 't lyj a

te halen. Dit behaagt; dit ftaat vaft. Terwyl men in Hollandt dn

danig een overleg maakt , hadt de vloot de haven van Palermo voot
^

van Sirakuze verkoore. Eene grooten inham light hier
,
bequaame j.

voor fcheepen. Uit deeze (tadt , des Onder-konings verblyf , ^
aa

men lyftocht , en vaartuig om de kielen te redden. Voorts houdt ^
krygsraadt; en bereidt zich ten oorlog. En even als die temmer ^
aardtboodems , de geweldige Alexandcr , te Babel lag neergevelde^

^

de Griekfche vorften , rondtom des Konings doode lichaam £
eZ

*j

tflaa
-

over eenen nieuwen veldthecr beraadtflaagden : niet anders beraa ^ ,

£

gen de raadlooze Neêrlanders , en leggen den dooden Zeevoog^ ^ _

midden des kamers ,
getuige hunner woorden en werken. ï*y

a1

af!

de Franfchen , trots op des Admiraals doodt , zakken van ^cl°

tc vuUr

en ,
ongeduldig door 't marren , daagende vloot in de haven uit

» ^
en te zwaardt. De Hollander verlaat zyne ree, en komtbuitf

;

.

zichfehrap, en biedt de aanranders punt. De Zcevoogd v°e
| diell fl:

hier by , en ontziet geen gevaar. En als of het lyk noch eemg
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konde doen , gaat het lyk zelfs ten ftryde , en de doode Heldt vecht

noch na zyne doodt. De zelfde luft tot de wapenen , die hy in

zyn leeven hadt ,
blyft hem by. De vyandt komt af. men loft het ka-

non. Een zwaai ongeval gefchiet'er terftondt. ( Het zy men niet op zyn

fnedigft was ; het zy de zeege met dc Kuiter verdweenen , en elders was

heen gevloogen; het zy het een noodtlot, en onvermydelyke ramp ge-

weeft is. ) Want de vloot door tegenwindt aan legerwal gedreeven , ter-

wyl zy te na by landt is, en fchip tegen fchip gedrongen , aan de grondt

raakt, (ach laat ik dit ongeluk overflaan , en niet met myn gezang op-

haalen ) woedt de vyandt ,
geefc het vuur den loflèn toom , en hecht in de

verwarde (lengen zyne branders. Kielen en mannen vergaan. De berg

Eryx , de ftroom Eleutherus fchrikt , vreeft gevangen te worden , en zyne

naam te verliezen c Scamandcr loopt te rug , en vreeft ten tweeden maale

te branden. Toen bleek het eerft, dat der Hollanderen Admiraal, niet

hunne vloot , onwinbaar was. Het vuur evenwel , en de ftroom
, heb-

ben deeze fchaade, niet de dapperheit der Franfchen, gedaan. Geen

roem komt den vyandt. De vergramde Juno voert weder oorlog op

't ftrandt van Sicilië , en fteekt de Trojaanfche fcheepen aan brandt.

Niet langer, dan hun heer, wilden zy leeven, en brandden gewillig.

Deeze houtmeit ontftak u de vlam , ö groote Zeevoogd ; dit was uw
lykvuur. zoo ftapte Hercules van den berg OEra in den hemel. Doch

meerder ontzag hadt deeze vlam , en dorft des Zeeheldts hoofdt , noch

boordt, genaaken. Na deeze ongelukkige ftrydt komt Alemonde , die

doorluchtige overwinnaar van 't Noorden, eindelyk uit het vaderlandt,

en vat den toom der zaaken van Siciiien aan. Toen reedhy een kloek

fchip toe , en zet den dooden daar in. de welbezeilde kiel bruift door

de Toskaanfche baaren. Vaar wel, raampzaalige kuft; vaar wel, Tri-

nakrie ; ö , zoo lang wy konden x befchermde , vaar wel. Een ander

heldt behoede uwe veften met meerder geluk. Wy zeilen naar Hol-

landt , naar 't vaderlandt , toe. Zyt echter altoos de groote weldaadt

gedachtig , en geene vcrgeetelheidt wifTche de naam van de Ruiter uit

uwe geheugchenis. Voor u heeft die zceheldt gewonnen : Voot u zyn

dierbaar leeven gefpildt ; en 't waarde ingewandt uwen bodem bevoolen.

Eer deeze heilige plaatze, bewaar dit kleinoodt, en verheug u, ö droe-

ve , in dit koftelyk pandt ; en zet boven op de graffteê eene heerlyke

tombe. Welriekende lauwren zullen uit dit marmer fchieten , daar de te-

genwoordige, daar de toekoomende eeuw , zich meê verderen , enhaare

vyanden gelukkiglyk overwinnen zal. Stel ook zeegeftaatfien , en ge-

denkfeeften , ter gedachtenis des overleedenen ,
in , en vier ze jaarlyks.

Hoedanige weleer, op de zelfde ftrandt , Anchifes treurende zoon, ver-

zelfchapt met zyne vrinden, oprechtte, ter eere zyns doorluchtigen va-

ders. Dus fpreekt 'er een van het hooge kampanje, 't Schip neemt zyn

vaart De Nimfen van onderen opborrelende , volgen , en zetten 't voort

,

aan alle kanten. Een groote ftoet van Tritons veegen met hunne lange

ftaarten het fchuim , en blaazcn op hunne hoornen, zy heften een lyk-

liedtaan, en zingen, over de Toskaanfche golven ,
met heefchen toon.

de heuvelen en de weerzydtfche ftranden kaatzen t geluide wederom.

En nu liet men Sardinië , en de eilanden ,
weleer door haare flinger-

kunft beroemdt, ter zyde leggen, en zette de koers na de kuft van Gi-

braltar. Wat zee men beploegt , wat landt men opdoedt
,
valleien ziet

men van zelfs opreizen ,
bergen daalen , en donftuimige golven op

hun vlakft vallen. Nereus baant zelf de weg. De Straat groet het door-

Oooooo luch-
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luchtig lyk met haare enge wateren: zet haar boorden uit; enontfangt

den Zeeheldt met breeder baaren. de kolomnen van Hercules buigen

hunne toppen. Nieuwe fchrik wekt terftondt de {leden op ,
en rydt

door de landen van Spanje. Iber , Anas , d'ontroerde Baetis ,
en de

Taag , die hem gaarn met al zyn goudt wederom zou koopen , fchrei-

jen te zaamen. De Pireneen ontharen , en 'tfnecu , door 'tweenen

gefmolten, veranderdt in traanen, en biggelt metgroote droppelen van

hunne fteile bergen in zee. Na dat men 't Naau door , en ,
Spanjen

achterom
,
op 't ruime vlak des Oceaans was gekoomen

,
krygt men

Vrankryk in 't oog. De inham aarzelt ; de bootslui Adderen op hunne

eigene grondt: de rivieren neemende vlugt; darven naauwlyks voort,

en fchroomen naar hunne gewoonte in zee te loopen. Voorts zet ffltfn

't naar Kalis , en komt in de Hoofden. De rotzen van weerkanten fchud-

den haare ingetrokkene kruinen. Engelandts akkers , rivieren , en ftroo-

men , beeven van angft, en de Teems deinft weer te rug naar zyne oor-

fpronk. De golven zwellen, vergramd en toornig, over de doodt haars

beveiligers ; en rollen met de rouwe naar ftrandt. De Spaanfche Neer-

landen treuren , en de groote Scheldt (leent op zyn boorden. Vliffipgert

befchreit haaren inboorling , en Zeelandt trilt midden in de baaren. De

Waal en breede Maas mengen hunne zuchten in een, en vullen de Zee

met traanen. De toegeftopte Rynftroom flikt. Het verbaasde Hoj-

landt klimt op de duinen , neemt het fchip waar, ziet het aan- , en, in

Teiïel , inkoomen. De Zuiderzee fchrikt , en Ncreus , van rou\V en

kouw bevroozen , Hut de vaart. De Maas opent zyne fchoot :
^e

Hollandifche binnewateren fmelten hun ys, en voeren den Heldt ein-

delyk ter gewende reede. Y en Amflel weenen te gelyk. door al de

fteden klinken de klachten. En gelyk, wanneer een' verfche wond, eef

zy toeloopt
,

ontfpringt , het quaat zwaar 'er en heeviger wordt :
'het

bloedt ten leeden uitberfl , en droomt uit de opene aderen , als een

rivier, eveneens recht de rouw, nu een weinig bedaard
, op 'taankoo-

men des lyks , zich teevens op , en verbreekt haare banden, 't Ra^P*
zaligh Vaderlandt fchouwt het droevig overfchot {tilzwygende aan»

zwymt van rouwe , ftort heele rivieren van traanen ten oogen , en deeze

klachte eindelyk ten boezem uit : Al te waar dan is de Faam ge'weeft , <*ie

my, ö Michaël, uw bloedig overlyden verkondde. Keert gy dus wee-

der? Waar is dat weezen , waar die blikfemende oogen , en van gce" 1
'

gen oorlog vermoeide arm? Zyt gy die befchermer myner landen, dic

eenige beveiliger myner baaren? Brengt gy my dit , ó ongelukkige»

brengt gy my dit van u zeiven wederom t'huis. Noch gy hebt deezc

beloften op uw affcheidt gedaan : noch wy deezc ramp verwacht

maar dat gy , met heerlyke zeege , frifch en gezondt binnen onze paa-

ien zoud landen. Is dit uwe wederkomft? is dit uw gewenfehte triomi

.

En och of gy , als ge immer fneuvelen moefl , in uw Vaderlandr
waar

gefneuveldt. Nu fterft gy in vremden lande
, vankinders, en ft**$

tn *

en waarde eega, gefcheiden. Uwen doodtbedde de laatfle dienfte t

doen , uwe oogen met vrinds handen te luiken
, uw hoofdt met venclie

traanen te befprengen , en den laatften adem met bekende lippen

vangen , mogt my niet gebeuren. In myne fchoot hadt uw ingewan

gerufter geleegen. maar noch troofl het my, dat geen vremt landt my

uw alTche en gebeente onthoudt. Dit heilig en koftelyk pandt zal
1^

met moederlyke zucht omhelzen , en in myne fchoot bewaaren ,

en
^

altydt de zelfde liefde , die gy my hebt bevveezen ,
bewyzen -
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tombe zal ik u ook van louter Marmer, in 't midden des tempels, op-

rechten, en eeren hier 't waarde gebeente , en uw' graffteede den aan-

fchouweren en naneeven vertoonen. Dus zal ik u der dood ontruk-

ken , en geenige eeuwen zullen uwe weldaaden uit myne geheugchenis

uitwi'fïchen. De behoudenis myner muuren , myn leeven , myn welvaart

,

weet ik u dank. Dat ik den hemel als cene vrygeboorene aanfchouw,

en geen flaaffche adem te mynen monde uitblaaze , zelfs dat ik u be-

fchreijen kan, weet ik u dank. Hebt gy dan, in de nabuurige vloedt,

en uwe geboorte-ftroomea, als overwinnaar zonder quetzuure geftrec-

den , om verre van hier, aan 't ftrandt van Sicilië , en op zulk een

tydt. te fterven* De oorloogsbuijen zyn noch niet bedaart. Het onweer

woedt noch. Wat begeeft gy , ó Paiinurus , uwe kiele op volle zee ; en

verlaat het roer in 't midden der «al te bedriegchelyke baaren ? Ay my

!

wat een ftut verheft ge, Ó Spanje, en war verheft gy , ó Neerland, een

ftut? «Uit hadtze, en men begon de begraavenis en droeve lykftaatfie te

bereiden. Rouw en algemeene droefheit toont zich overal metvervaar-

lyk wcezen. Geen vlaggen noch wimpels waaijen. Het lyk wordt uit

gedragen. Soldaaten gaan , na gewoonte , voor aan , met omgekeerde

buflehen en fleepende pieken. Ieder draagt routeekenen. De zwarte

trommen treuren, en de trompetten blaazennaare toonen. Vecle hoo-

ge en leege Zeeoverften volgen hier op , die hunnen Admiraal de laat-

fte pligt bewyzen , en zyne doodt beweenen. Zommige draagen de ftan-

daardt, zommige de fpooren : rapier en helm dragen anderen , de zwar-

te lyfrok, en 't wapen met zyne verfcheide quartieren. Deeze gaan aan't

kleedt; deeze ter zyden de kift. Het oorlogs paardt legt zyne fieraaden

af, enfehreit traanen. Een ruiter in volle harnaftè voert de regimentftok.

Degroote Conftantyn gaat naaft aan 'tlyk , en bekleedt de plaats van

zyn' Hoogheidt. DeZeeraaden van Maas en Y; de dappere Zoon; d'an-

dereMaagen; de Hoogmogende Vaders, en Regeerders des Landts, vol-

gen hier op: en een dichte drom Burgers, 't Gantfche Vaderlandt fchynt

te groef te gaan. Men maakt plaats. Het volk fchiet van alle kanten uit

nieuwsgierigheit toe. Nadat men ter graffteede gekoomenwas, en het

koor der Nieuwe kerk hadde omfingeld : ay my ! de ftem begeeftmy door

dit bitter vernieuwen ; en myn geeft zinkt methet lyk in den kelder. De
aarde rrilt , de aarde zygt onder my weg. Ik zie de plaatze , het grafzie ik

,

en de bygeleegene zarken betreed ik met myne voeten. Aanfchouwt des

Heldts wapen, ruftende op twee kolommen, zyn geweer, en harnas,

cn rouwdragende doodtbaar voor myne oogen gezet : de toeftel zelfs

perft hen de droefheit uit, en de ongevergde droppelen vallen op 't lyk

neder. Treurt dan , ó waarde medeburgers ,
by deeze tegenwoordige tom-

be, metmy; en, als ofde voorige klagten geen klagten waaren ,
geeft uwe

rouwe den ruimen toom. Stort nu traanen
, ftort nu traanen uit : voor

u ftortehy zyn bloedt, en verfde d'Iönifche ftroomen. Helaas! hoe groot

eene dapperheit ligt in deeze kleene plaats beQooten? Die temmer, die

overwinnaar der baaren, van geen landt
, geen zee ,

noch uiterfte paaien

der golven omvat, hoe weinig aarde omvat hem ? de hoop, cn vrenfeh

des Vaderlandts h>t in een zelfde grafmet hem begraaven. Treurt
,
o Hol-

landt: roldt neder, ö traanen , gy teekens onzer liefde en laat uwe

droevige dauw vallen : fchreit , oogen ; gy zult niet alleen fchreijen Al-

gemeene klachten paften die algemeene rouw; en zoover s mans faam

iaat, zoo ver gaat de droefheit. Al de aardtbodem fteent alle volken zuch-

ten i alle zeen , en {handen betreuren zyne doodt. Want hy
,
in zee go-

0 oo oo o % boo-
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booren, in zee opgevoedt, heeft zyn naam door allen oorden verfpreit,

en zyne lauwren aan beide de Polen opgehangen. Want toen de Na-

tuur een volmaakt Admiraal , naar ziel en lichchaam begaafd , wilde ter

waereldt brengen , bracht zy deezen ter waereldt ; en voerde hem door

alle bedieningen heen, op dat hy niet, dan 'tgeen hy zelf beproefd en

ondervonden had , zou gebieden. Een lichchaam had hy van middelmaa-

tige lengte
, vlug , gezwindt , tot arbeid gebooren , gezet , fchoon ,

en

als onquetsbaar ; bloozend aanfchyn ;
blyde en glansryke oogen ; vrien-

delyk en aanzienelyk gelaat ; lange en gryze haaren ;
opftaande knevels

:

zoo dat men Mars uit het weezen kon zien. Zet hem een helm op,

Mars is hy : lang hem een knots , zoo wordt hy Hercules : geef hem

een drytandt, 2.00 ftaat'er Neptuin. Al van kindtsbeen was de zee zyn

fpel en jok; en van elf jaarcn af lachte. hy met winden en buien. Nie-

mant wift tempeeften en ftormen , en de ongeftaadige luimen des he-

mels , ftarren , en ftreeken , met meerder zeekerheit te kennen : ofwanneer

de ftarren fchuil liepen , ftrekten hem de ruiflehende baaren voor ftar-

ren. Door onweer, en 'taltydt befneeuwd Noorden , kloofde hy de bc-

vrozene golven : naar 't Zuiden , naar 't Weden voer hy , en hoorde de

zon in zee vallen , en liet den uitgedienden dag achter zyn rug liggen *

Maar 'r noodtlot bereide nu , na 's mans verdienden , iets grooters. Het

oorlog roept hem. Met een eedelmoedig en nedrig gemoedt fchuift hy

de laft, al te zwaar voor hem, van zich, tot dat hy eindelyk ,
over-

wonnen doorbidden, den deegen aangordt, de laft aanneemt , devloot

gebiedt. Terftont opent zich ruimer veldt voor zyne kloekmoedig"

heit. Ende niemandt zoude zich licht, of heimelyk of voor de vuift»

tegens hem gekant hebben. Hopman was hy , en zoldaat te gely^-

Geen overfte was ooit lheediger , voordeelige vechtplaatzen te kiezen

»

op wind , op ftroom , op laveeren te paften , met feinen den vyandt te

verfchalken, en alle konften van oorlog aan te wenden, en bequaaflie

tydt tot ftryden te kiezen. Wie heeft of meerder ftaagen bygevvoont»

of meerder aangevoerd : en zoo dikwils de zeege t'huis gebragt ? Vf*
e

is door eigene ervarenheit, en eigene triomfen, tot zulk een voorbij"

»

en van anderen en van zich zelve opgeklommen ? Op zyn naam tfl*lc
f"

de uiterfte grenzen des aardbodems : op zyn werlk koomen de dienft»*

ge winden : op zyn deegen fpringt de waereldt aan fcherven. Al ^
ik zoo veele tongen, als 'er golven in zee zyn, als 'er zanden aan 'tl- 1

*

bifche ftrandt uirgeftrekt liggen, noch zoud ik uwe lof, ó onvervvit1
^'

lyke Michaël , noch zoud ik uwe daaden niet konnen opnaaien. ^e
f'

gun my , in 'tkort het voornaamfte uwer deugden te zingen. De :

delandtfche zee roemt uwe overwinningen , eniiet wydtuitgeftrekt A"!'

ca : de verbleekte Mooren beefden voor u , en de toomeloozc N01
?
11

"

ders naamen, op uw komft, in de woeftyne de vlugt: degrooteAtia

fchrikte , en liet den hemel een weinig op de ingetrokkene fchoudere^

zakken, 't Overwonnen Tripoli week voor u: uwen blikfem wie*»efl
^

fcheepen van Algiers , de fcheepen van Tunis gewaar ; zoo dat a

grondt daverde : de geftorvene Kartagineezen , door 't gedruis des ^an
°

opgewekt, meenden dat Scipio weer quam landen ; en de muuren

Dido vreesden een tweeden ondergang. Die oorlogsdonder klonk teg^

de bergen van Thracie , en joeg gantlch Turkye eene doodtfehrik
•

Al over lang gewende zich uw arm de Franfchen op deeze z ^ f ^ce-
te flaan; en uwe laatfte zeege was daaruwe eerfteniet. Franicne

^
rovers vreesden, en weeken voor u, en (laken in de uiterfte innam ^
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en fchuilhoolen hun hoofdt. Ook bleef uwe faam hier niet flil ftaan.

Zoo ver de Oceaan het aardtryk befpoelt , en in zyn armen omvat , vliegt

uwe overwinning op witte wieken. De zee van Atlas , de Kanarifche

,

de Gelukzalige eilanden , en 'tgoudtryk Guiné, vveeten vanuwedaaden

te fpreeken. De jEthiopers vlieden van ftrandt, en fchuilen in'tdiepft

hunner bergen. De Niger verfteekt zich in de uiterfte kolk. Goré

,

Lione, Tokkarari, Kormantyn, geeven zich over , en de gantfche landt-

ftreek walgt van de tirannye der Britten. De overzy van America beef-

de ook meer dan eens , en fchudde het juk der vyanden af. Gy ver-

dryft de verbaasde vloot , en jaagt ze uit zee. Dertig zeilen fpoelden naar

ftrandt ; en Nieuw-Nederlandt haalt gewillig de Hollanders in. De
Zweedtfche benden vluchtten voor u , en de fneeuw van 't Noorden wierdt

rood door het wydt verfpreide bloedt , en de verbleekte ftarren trilden

aan den nabuurigen hemel. De groote en Jdeene Beer verlieten uit ver-

baaftheit hunne poft, en vielen plotzeling in zee: Boötes wendde zyne

diflèl , en teeg op de vlugt. Maar wat al onderftandts , en hoe meenig-

maal, kreeg het Vaderlandt die niet van u , wen Britanje gewapender

handt opftondt, en alles met oorlog vervulde? Verre uit het Weften

getoogen, (ó wonder omzeggen!) en midden door den vyandt, en hier

en ginder verfpreide fcheepen gedrongen , van een Goddelyke wolk be-

dekt, en van niemandt gezien, landt gy aan den Eems, enkomtfehie-

lyk en onverwacht in Hollandt. Eveneens als een Engel ten hemel af

daalt, de lucht met fnelle wieken, de legers met het ftaal doorfnydt,

en alles omver maait: al eveneens komt gy, gelyk onze Befchermën-

gel , den vervallenen zaaken te hulp , verjaagt met den deegen de Britten

,

en wreekt met kragtige wapenen de doodt van uwen voorzaat den dap-

peren Obdam. Nooit duurde gevecht langer. Vier dagen , vier nachten

,

legt gy aan dien flag te koft. Gy verplant het oorlog , met gelukkig be-

ftaan ,
verdryft het van onze naar Engelandts kuften , en verbrandt de

fcheepen: legt den trotzen Teems aan den bandt, vermeeftertdenftroom

van Rocheftcr, en dwingt het onwillig Londen van zelfs tot vreede. Wat

zal ik van de twee vlooten , en gefpilde dreigementen der Koningen , van

d'afgefcheurde Kroonen , en verbrooke Scepters , op zee dryvende , mel-

den ? Ay my ! met wat droefheit moet ik de gedaante dier tyden opnaa-

ien , toen vier vyanden hunne krachten zaamen- fmolten ; en de heirle-

gers te landt en te water rondtom de verbaasde muuren vloogen ? De
wetten lagen vertreeden , de vryheit op fterven : fchrik hadt de fteden

in : het gantfche landt was zee ; de zee onze eenigfte hoop ; en de

heele waereldt hing aan eenen deegen. Zonder marren wordt de vyandt

eeflaagen ; de Oceaan met bloedt geverfd : en 't volgende jaar zag tot

driewerf toe nieuwe laurieren om uw hoofdt groeijen. Geluk, Over-

winnaar- geluk, Triomfeerder: bevreedigde ftranden, bevreedigde fte-

den juichen u toe. Door uwe befcherming fchept de onderdrukte vry-

heit adem, en 't vaderlandt beurt het verdronken hoofd midden uit de

vloeden 1 de neering keert weder met volle zeilen. Maar niet onze wa-

teren alleen haaien uwe lof op: den heelen aardtbodem vullen uwe wel-

daaden; dewyl gy de algemeene rechten handthaaft en den gantlchen

Oceaan beveiligt Den Turk ftclt gy wetten; de flaaven in voorige

vryheit. . Duizende weeten u hun leeven en welvaaren dank. Deeze

luft tot weldoen begeeft u ook in.'tlaatft uw's leevens niet
:

toen gy

die godtvruchtige mannen , van hun godtloos vaderlandt onlchuldig ter

galeye gedoemt, en onlydelyke pynen uitftaande ,
hunner boeijensont-

h J 5 J J Oooooo 3 Haat,
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(laat , en voert hen , op vrye voeten gezet , in vryen en beteren lucht,

zoo heilige vonken ontftaken uwe borft. Zal ik my dan , 6 handthaa-

ver der gerechtigheit , meer over u , als een dapper overfte , of meer

over u , als een deugdtzaam man , verwonderen ? en over uwen ftrydt-

baaren arm, in trouw zoo krachtig, als krachtig in oorlog? Geene,

dan rechtvaardige
, wapens behaagden u : ja geene rechtvaardige zelfs.

Onwillig naamt gy die op , en de oorlogs-fakkel blaakte uit uwe vreed-

zaame boezem. Zachtzinnig en vreedzaam, goedertieren van weezen,

in t ftrafTen , zoo 'tzynkon, fpaarzaam, in 'tvergeeven mildt ,
zuinig

in 't bloedtvergicten , verfchoonde gy uw volk , verfchoonde gy uwen

vyandt ; en waart midden in den oorlog een uitwerker der vreede. Ook

hebben u de volken niet meer in 't hevigft van 't vechten gevreefd;

dan ,
t'ondergebragt zynde , bemind, gy wonde , gy zalfde. Geen

huisluiden beweenden hunne akkers
;
geen vrouwen heure eer ; waar gy

den oorlog voerde, de byeenkomft vermydcgy, en vreesde met hetge-

zigt zelf der maagden kuifchheit te krenken. Met bly gelaat, metvrifl"

delyke woorden ontfingt ge die by u quamcn , even heufch tegen klei-

nen en grooten. Wie hadt vlugger verftandt? wie langer ervaarenheit»

en in twyfelachtige zaaken meerder voorzigt ? Ach ik vrees dat ik.u

met te veel lofs vermoeije, en uwe nederige ziel met myne reedenen

quetze! Geen lof t'erkennen , was alleen uw' lof. en, die den boezem

der eedelmoedigen met geduurige fpooren noopen , eerzucht en naam

by toekoomende eeuwen ontfonkten uwe boezem met geen ydele vlam-

me. Godt, en 't Vaderlandt, te dienen, was uwe eenigfte zucht ,
uwe

eenigfte liefde ! ó doorluchte door uwe gelukkige wapenen ! ó door u\ve

deugden doorluchte! by'wat helden, ö Michaël, zal ik u vergelyken-

gy zyt het hoofdt der zee-overften , het hoofdt der deugdzaame man-

nen. Niemant der ouden verftoute zich tegen u te ftryden. Al vvat

in hen is , bezit gy alleen. In u alleen herleevcn de deugden van vee-

len. De Deciën fpringen ten graaven uit : de onkreukbaare FabriciuS

houdt het met zyne geringe keuken , en verfmaadt het goudt van
rhus : de zeerovers verjaagt Pompejus , en beveiligt de baaren : S&?10

dwingt den Afrikaancr het ingenoomen Italië ; Camill , de Gallen^
ingenoomen Rome te verlaaten ; cn veegt met hun eigen bloedt h^nnC

voetftappen uit. De zee van Salamis verheft zich , en de houte muu'

rerï, welbemandt, befchermen 't verbrandt Athenen , en Themift°cieS

jaagt den verbaafden Perfiaan weder naar huis. A chili fchiet het haf

aan , en hervat de ftrydt. doch alleen niet. Met hem mengt ge Neft°r
'

met hem mengt ge Ulyiïês ; en queekt in een borft den voorzig clê
el

j

en den dapperen op. Geen Hercules hadde ooit , ofverdiende meer eer

,

heeft hy Hydra , al heeft hy den vervaarlyken Leeuw ter neder geveld »

en den driekoppigen Hondt der overwonnene helle onttrokken.

haal ik oude voorbeelden op? Laat Grieken op hunne geleerdtheit >

°'

mainen op hunne wapen roemen ; en den aardtbodem t'onder brengc
J

Iaat Rhodus , of 't ervarene Tyrus , of 't welbezeilde Sidon naar den
z
^

breidel ftaan. van allen eeuwen komt ze den Batavier toe: 't zy ^tZy
Oceaan doorkruift en doorploegt, en nieuwe waerelden ontdekt

;

hy vol vuurs en vol moedts den oorlog voert , en Mars zeiven

moeit. Doch fchoon Nederlandt eene gelukkige en vruchtbaare m
^

der van helden is, op niemant nochtans ftoftze meerder, dan dec
:

^
die, zoo verre als de Hollanders de ouden , zoo verre de Ho* *

j,et

boven gaat. De dappere Heemskerk wyke voor hem, die de eer ^

I
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uiterfte Noorden ontdekte , en met zyn ftoute kiel dwars door liet ys

ftreefde. Voor hem wyke Piet-Hein , die doorluchtige overwinnaar

van 't Weften, die met heele vlooten 'tHefperifch goudt ten vaderlande

invoerde, die tweede Jafon. en, die op een plaats bynageftorven, op

een plaats begraaven is , die blikfem der Toskaanfche vloeden , van Ga-

len. Tromp zelf, die Heldt der helden , fchat 's mans deugd zoo hoog

als de zyne, en verheugt zich in die gelykheit. Maar niemant draage

roem op zyn eedel gedachte , en lange reye van voorouderen. Geenen

voorouderen weet hy zich dank. Zyn arm is zyn adel. Dit is de waa-

rc , dit de grootfte Adeldom. Veel is het zeeker met 's vaders eertyte-

len te moogen pronken ; maar , roem van anderen is het. Door eigene

deugd op te koomen, is onze, is eigene lof. Door eigene daaden heeft

Michaël en zich en den zynen eene groote , eene addykc naam
,

ver-

kreegen Europefche Koningen en verdaadigde Scepters maakten hem

eedel Lisbon ontflng, en onthaalde hem met veele gefchenken. De

Deenfche Fredrik gaf hem jaarlykfche foldye , zynen geflachte een wa-

pen: de Franfche Lodewyk floeghem Ridder , en vereerde hem eene

goude keeten, en 'sKonings beeldtenis, met goudt en diamanten bezet.

Den tytel en inkomfte van Hartog fchonk hem de Spa infche Koning.

Doch den levenden gefchiede die eer alleen niet. Koningen betreurden

den dooden, en vorftelyke handen klopten op hunne boezem. Diever-

maardtfte der Koningen ,
op wien de Seine met recht roemt , Lodewyk

zelf, deed dien doorluchtigen oorlogsheldt, fchoon zynen vyandt, de

laatfte eere aan. 't Kanon brandt op zyn bevel los, en 't ftrandt groet

met eerbiedigheit het voorbyzeilende lyk. Zyt gegroet ö temmer des

Oceaans, wien de wyde waereldt, wien volken, wien Koningen, en

oude en nieuwe helden met afgeleide iauwren eeren : wien Nercus dik-

maal zyne drytandt , en 't zeegebiedt overgaf. Geen tempeeften , geen

vyandt ,
geen doodt zelve konden u overwinnen : uw' uiterfte teenen

raakte zy eeven aan , en proefde naauwlyks dat dierbaar bloedt. On-

fterffelyk voert u de Faam op haar witte wagen ten hemel
:
en Phcebus

doet uwe lof klinken uit bey zyne paleizen, en daar hy opgaat , endaar

hy voor u zyne ondergaande draaien eerbiediglyk buigt. Sicilië ver-

kondight uwe deugd met drie tongen , en fteekt haare kaapen verder in

zee. Phcenikufa zie ik nieuw loof fchieten , en haare verzengde pal-

men, om u te kroonen, wederom groenen. Zoo lang de rivieren in

zee loopen , zullen de rivieren uwe roem gelykerhandt en volmondig

uitfpreeken: en zoo lang de zee water heeft ,
en tegen den aardtklooc

aanipoelt zullen de golven uwe naam verheffen , en uwe lof na ftrandt

rollen Nederlandt rechte dien waarden zoon eene eeuwigduurende

tombe op eene tombe midden op ftrandt ; die de gryze Tethys

befproeije ; en Neptuin met neergeboogene baaren begroette : zy voe-

ee hier by den vervaarlyken helm , ende lyfrok, hoofd- en borft- wa-

pen des erooten Heldts; de trompetten , de klaroenen en den donder

met fchor eeloey nabaauwende kanonnen : op dat de vyandt
,

dit

Lfaanfchouwende, dit graf fchuwe , als eene gevaarelyke khp
,
en

Wet omgewende ftevens in zee fteeke: en op dat die gcene
,
die levendt

2ynen vaderlande eene muur verftrekte, ook van 'ticeven ontbloot de

vyandtlyke vloote van 's Vaderlandts grenzen afkeere en met zyne

naam alleen den vyandt verfchrikke , en na zyne doodt overwinnaar

noch veele eeuwen de nakoomelingen befcherrne. Zy voere ook zynen

oorlogsdeegen ten geftarnten in , en hange den uitgedienden aan die
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verwelfzelen : op dat die , als het zwaardt van Perfeus , of het zwaardt

van Orion , de derde aan den hemel pronke , en ,
zyne {traalen aan alle

kanten uitfchietende , den vyandt met zyne gloeijende vlammen de doodt-

fchrik aanjaage. Maar wy , laat ons met geen traanen en ydelc klag-

ten , en niet baatende zuchten , dit doorluchtig lyk onteeren ,
en met

vergeeffche dienft ondienft doen. Staaken we de rouw, en droogenwe

de traanen af. Hy heeft volleeft , en is het padt , dat Natuur hem ge-

iteldt hadt, ten einde gekoomen. Geen gering lyk is ter aarde gedaaldt.

Hollandt heeft hy behouden , de vrye zee beveiligd , den vyandt ver-

wonnen. Gelukkig , ö meer dan gelukkig waar hy geweeft ,
vvaaren

onze zeilen flechts nooit aan den Siciliaanfchen oever gelandt. Hier Het

hy 'tleeven, zat van leeven, van overwinningen zat , en gaf 't geen hy

ontfangen hadt den hemel weerom. Laat ons 's mans weldaaden ,
dat

ons alleen te doen ftaat , liever in onze gedachten begraaven , en in c

binnenft onzer harten opfluiten. In onze harten leeft hy noch na zyne

doodt : want de doodt heeft dien Hcldt niet teenemaale verflonden. Kort-

om , wat behoeft men bewys ? 's Mans eigene gedaante , en leevendig

afbeeldtzel, zit hier tegenwoordig voor ieders oogen. Naarlichchaam*

naar ziel zal de zoon den vader doen leeven , en der vergeetelheit ont-

weldigen. O recht afzetfel des Heldts, gevoelt uweborft geenleeven-

dige beweeging, en ziet het vaderlyk bloedt niet door uwe Ieeden? door

uwe aderen vloeit het. Een geeft bezit u , en vult met eedelmoedig

uwe binneboezem. Van 's vaders aart, van 's vaders deugd ,
zytgy e"'

fenaam ; en gclykt niet alleen van gedaante , maar ook in kloekmoe-

igheit , den overledenen. Dusdanig zag Portugaal hem , op de Spaan
*

fche baaren, in gelyke bediening, in gelyke jeugd, de vloot derSpan
"

jaarden vernielen. Zoo verbeelde de fchoone Askanius, in fchoonheit

en dapperheit, zynen dooden vader. De tydt zalkoomen, dat gy»
0

Engel , 's Vaders ampten bedienen , en uwe deugden naar waarde be-

loont zult zien , verfjerdt met lauwren en gewaden der overwinnaars-

Al over lang draagt u de Glorie door de lucht op haare blinkende WK
gen, en vlecht u eenen krans van heerlyk loof. yan kindtsbeen

at

kloofde gy, op 's vaders voorbeeld, de blaauwe golven , en ftondt win-

den en buien
, en dreigementen der baaren uit : en leerde , ten vyaflde

midden in gedrongen, den harden oorlog onder uwen vader. Degr°0
"

te Macedoner leide weleer, onder Philippus, zoodaane gronden; efl '

dienende voor foldaat onder de bende zyns vaders , vertoonde Ale*an
*

der in zyn cerfte wapenen. Geen kleene teekenen ook van uwe dap-

perheit betoonde gy meermaals , en beloofde met doorluchte voorfpe^
1
""

gen de deugd uw's vaders. Onder zyn beleidt keerde gy tot viermaa

toe met het zwanger metaal deblikfemder twee Koningen af, en/
eI>

dreef de dreigende en 't Vaderlandt over 't hoofd hangende tempee^ '

en ftrekte een flagveer aan de wieken der Zeege. De Iönifche cn
fél'

fche golven verheugen zich op uwe komfte : Delos , Andros , en ^i
110

^
weeten van u te fpreeken ; beide de inhammen van Korinten ,

en k 1?*

ne, Homerus vaderlandt, gewaagen van u. De Noordtzee weêrgai

op uw' lof: en van nu af aan verheffen de volken, verheffen de
Koni

-

gen uwe naam. Karei , die doorluchte regeerder van Spanje ,
door u

deugden aangeprikkeldt , maakte u erfgenaam des Hartogdoms ,

uW

vader gefchonken. Wat zal ik uwe onverzaagden moedt ophaale?
'

tf
geene voorvallen, geene toevallen, bezweeken? Met het ze"

t̂ oflc

daar uw vader mee fturf , hoorde gy de doodt uwes vaders :
en 0

^c
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de waereldt met uwe ftandtvaftigheit , dat de adelaar geenen duif kan

teelen. Ziet gy die tombe niet uit baar marmer opryzen ? een voor-

beeldt isze. Geduurige vonken houden die afch warm, en ontfleeken

uwe borft met leevende vlammen. Hoewel uw vader cnder die zark

niet begraaven ligt. De gantfche aardtbodem , de gantfche oceaan is

2yn graf. Geen kleener graffteê voegt dien heldt. Daar zult gy hem
voor uwe oogen ; daar zult gy hem leevendig zien : want zulk ecne

deugd wTordt nergens verborgen. Aan alle oorden ,
op alle wateren

zult gy hem vinden , waar heene gy ook uwe koers wendt : 't zy het

Wetten , 't zy 't Ooften , 't zy het Noorden , of 't vochtige Zuiden u

roept. Vaar voort , ó kloekmoedige, vaar voort , ó gelukkige , en

klim met nieuwe en altydt weer nieuwe triomfen na 't geftarrente

op. dit heen leidt de weg. Uwe naam zelve lyft u al lang ten hemel

in ; en uwe vaderlyke Star winkt u roe uir den hoogen. Tracht dit

fpo'or te volgen , en op hemelfche winden naar boven te ftreeven. Op
deeze Star moet gy doelen. Deeze zal u de weg baanen , en onbe-

fchaadigd t'huis voeren. Geen Noordtftar gaf de ftuurlui van Tyrus

ooit zeekerer licht. My dunkt ik zie hem uit den hemel neer daalen

,

de lucht doorfnyden , en hoor hem deeze woorden ten boezem uitftor-

ten: O zoon, my waarder dan 'tleeven , zoo lang ik 'tleeven genoot:

Zoon ,
geoeffend door vcelerlye gevaaren : en gy , myne bloedverwan-

ten; en gy myne waarde Eega: laat u de droetheit zoo zeer nietquel-

len.' zy benydt my de hemelfche wooningen , en gelukzalige paleizen

der vroomen. Al genoeg getreurd. Staakt uw overtollige rouwe, en ge-

hoorzaamt het noodtlot. dus was 't befchooren. En gy inzonderheit,

ö onze eenigfte hoop , 6 hoop des Vaderlandts , toon u uwen vader-

lande , toon u uwen vader waardig, en wifch uwe traanen af met het

vyandtlyk bloedt. Vaar voort, ö zoon, en volg onze voetftappen en

deeze vaderlyke les : Dien eerft uwen Godt , daar na uw Vaderlandt.

Jaag de gerechtigheit , de waarheit , de trouw met allen yver na. De

voorzichtigheit met honderdt oogen omfingeld , de dapperheit fta ge-

durig aan uwe zyde. Toon u eedelmoedig jegens de dapperen , ftraf

tegen de blooden. Sta naar geen bedieningen , noch verwerpze die u

worden opgedraagen. Weeft met het uwe te vreede : en houd u bur-

gerlyk in alles. Eene zaak vermaan ik , eene zaak bid ik u , wanneer

het oorlog de zee ontfteekt, en beide de vlooten gereedt ftaan om flag

te leveren, en 't kanon los brandt, dat het u infchiete uit myncn bloe-

de gefprooten te zyn. Dus fpreekende vaart hy weder om hoogh , daar

hy met de heilige hemellieden, ter hoogftcr plaatze ontfangen , het

eeuwig leeven leeft, en hemelfche vreugde geniet: en, trecdende met

zyne voeten op wolken en winden, het goddelyk vreughdcliedt zingt;

en altoos triomfeerende , eene onfterfelyke kranfe draagt van zuiveren

lichte.
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Van den Edelen , Manhaften Heere

MICHIEL DE RUITER,
Hartog , Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandc

en Weftvrieflandt.

Y keert dan dus , 6 wonder van onze eeuw

,

nÊÊÊÈi Ge^ic en klaeuw van Hollants Waterleeuw

,

j^v|||3 Onfterflijke eer en licht der Admiralen

,

^ÖBSC*^ Zoo lang de zon het aertrijk zal beftralen

;

Zeeruiter, die op 'tzeepaert, uw' Pegaes,

Geen Perfeus wijkt:, gy keert, gy keert helaes,

Maer anders dan zich Nederlant beloofde,

Wiens glori geen verlies zoo droef verdoofde,

Heel anders dan u Maes en Yftroom zagh,

"Veroveraer der vyantlijke vlagh

,

Verwinner van de felfte zeegedroghten

,

t'Huiskeeren van uw zegenrijke toghten

;

Toen al de lucht, met ftraet en burreghwal,

Weergalmde van een bly triomfgefchal

,

En lofgalm , die uw' heldenmoedt trompette

,

U boven aen in 't perk der helden zette.

De zege zelf verftrekt nu treurens ftof

,

Uw jonglte zege en heldenwerk ; als of

Een out Romein zijn Deciën befchreide

,

Ja vader Mars een uitvaert toebereide.

Of luidt dat van out Rome veel te vremt?
De waerheit wort hier langfaem toegeftemt.

De vyant zelf, die geeflèl van Europe

,

Sraet zelf verbaeft : dit overtreft zijn hoope.

En fchoon de Faem , gezwinder in haar vlucht

Met quade maer , dit droevigh zeegerucht

Breedt uitmeet, waer het wonder, zoo by volken,

Die RUITER, als onfterflijk , aan de wolken
Verheffen , dit gewrackt wiert , en geftelt

By dromen , van Sicilje lang vertelt

;

By Ceres , die haer dochter in die hoeken
Met toortslicht zoo bedrukt alom loopt zoeken

;

By Proferpijn
, van Plutoos min gefchaekt

,

Charybdis , die de golven florpt en braekt

Omtrent Meffine , en Scylle , met haer honden

,

Die fchip by fchip in Maroos dicht verflonden ?

De zeefcha by Palermo , na de doot

Des Admiraels , beveftight dat 's Lants vloot

Hem mifte , en leert de werelt dit geloven.

Want anders ftont geen Franfche zeemaght boven. •

Die naer den eifch dees ramp betreuren zou

,

Moft fmelten in een waterftroom van rou

,

Of in een rots , als Niobe , verkeeren.

Maer RUITER verght dien rou geen Amftelheeren

,
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Noch Statenhof : de zeehek, afgeftreên

Voor 't vaderlant , eifcht lykklaght , noch geween.
Dees heidenzon , dit Neêrlantfch oorloghswonder

,

Ging even fchoon en heerlijk op en onder.

Al wort hy ons dus out te vroegh ontrukt

,

't Is hem altoos naer zijnen vvenfch gelukt.

Want hem bekoort geen luft van langer leven

,

Van kintsbeen flechts gewoon naer lof te dreven.

Geen beenbreuk, noch geen doocquetfuur hem deert,

Die ftervende in 's Lants krijghsvloot triomfeert.

Trinakrië zal zonder endt gewagen
Van 'smans beleit en moedt, in bei die flagen

Gebleken, daar een maght, ruim eens zoo fterk,

Voor zwichten moft in 't blocdigh waterperk.

Dees krijghshelt bleek al 't krijghsgewelt ontwaflèn

,

Met grooter moedt. Hoe fcheurden daar de plafïèn

Der Middelzee! hoe blonk dat oorloghslicht

Eerft Lipara, ftrax Etna in 't gezicht!

Wie zagh voorheen dien vierbergh , of de ftranden

Van Lipara zoo fel gefchokt in 't branden

,

En al de lucht zoo licht in vlamme ftaen?

Noit daverde het * fmitshol van Vulkaen

( Daar reuzen , is 't gelooflijk , grof van leden

,

Den blixemfchicht , of oorloghswapens fmeden
)

Al 'teilant door met zulk een naer geluit:

En Etna borfl noit vreeflelijker uit

Met golven viers , geflingert aan de wolken
,

Pckzwat t van fmook , uit al zijn zwavelkolken.
's Lants Zecvooght gaf te water anders vier

,

Ter eere van d'Oranje zeebanier

;

En donderde met zoo veel kopre kelen

,

Dat Vrankrijx moedt zonk met zijn zeekaflelen.

Dat 'sMICHAELS lijkoffer in dien gloet

:

Geen lijkdienft van ons tranen
, maar Franfch bloet

Dus viert hy zelf zijn uitvaert op de baren
Befchreit (de Rijn magh vry zijn' lijkrou fparen)
Van weze en weeuw aen Rone , Loire , en Sein.

Storf oit zoo braef de dapperfte Romein
Al ftaende , als hy aen zijne beenquetfure $

Zoo lang aldus in 's levens uiterfte uuren

'sHclts adem duurt, heeft Luidewijk zijn hooft
De rijxkroon van Sicilje dwaes belooft.

Verwaende , die qua giffing plaght te maken

,

Sla hier op acht , en leer uw opzet (taken

:

De Batavier, van outs hier door vermaert,
Geen' dwinglant, en dan minft zyn leven fpaert.

Een Admirael van Hollant kan dus derven

,

Kan 't leven, maer geenfints de vryheit, derven,

Van Lipara heeft d'aeloutheit verzie» , om de vlam , uit den zwavelachtige!! crontvan dat eilant meniglimacl uitberitendc , dat dcfmis van Vulkaen, en dc reuzen ziine
winkelknechten, aldaar was. Apoll. Rhod. 1. 4. Argon. Juvcnalis Sat. 1?. ficcat$LffZZ
tergent Brathi» KuUwus Lt{*t** nigra tabernit.

5 * oeQ™rc
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Zijn dapperheit geenfins in veel gevaars.

Dus oftren zich Heemskerken , WalTenaers

,

En Evertszoons , van Galens , Heinen ,
Trompen

,

( Al harten , die noch noit van dootfchrik krompen

In 't zeegevecht) voor'tvrye Nederlant;

Dat eeuwigh dus de kroon te water fpant.

Waer* Appius, en d'arcnden, zijn goden,

Duïl, Lutaet, Marcel dus 't hooft geboden,

Karthago waer geen Roomfche waterwet,

Noch Syrakuis die voet op 't hart gezet.

Hoe eertge nu , ö zeven vrye Staten

,

Die nimmermeer vergeefs u hebt verlaten

Op R UITERS zorge en moedt en krijghsbeleit

,

Hoe kroontge , na dien heldenarrebeit

,

Dit heldenlijk? in welk een graf zal 'trutten,

Zelf met ontzagh geëert van Franfche kutten?

Geen Vrankrijk oit met d'Orden van Michiel

Dien MICHAËL, dien Waterridder, hiel

Genoegh beloont. De fcepter van Kaftilje

,

Hoe gaefrijk, voor 'tbefchermen van Sicilje

Noch meer verplicht ; de Denemerker kroon,

Als Funen weer komt knielen voor dien troon

,

Hem kroonende met adeldom en tittelen

,

Die d'eerzucht meeft aenmoedigen en kittelen

;

En Portugael, hoe milt zyn dienft daer wort

Befchonken , fchiet in dankbaerheit te kort.

Veel helden , die zich bracf voor 't zeerecht queten,

Heeft Nederlant zijn' welftant dank te weten,

Zijn' rijkdom , en 't waerachtigh gulden vlies

;

Veel helden dat befchermden voor verlies.

De werelt waeght van zoo veel watertoghten.

Macr niemant heeft , als RUITER, prijs bevochten

,

ïn zulk gevaer , wel viermael achter een

;

Den ganichen Staet der vrygevochte fleên

Zoobraef geredt, befchut met lant en dromen,

Toen 't heel gedaen ,
geheel fcheen omgekomen

,

Waer 'teens mislukt. Geen eene Xerxes quam

Ons fel te zwaerde ontzeggen en te vlam :

Een RUITER berght op zee al dees geweften,

Verdadight ons Atheen met j houte vetten

,

* Hoe Appius Claudius de maght der Romeinen ( door oproer Tan ^^ifbul?^
as de Karthagcrs en Hiero , Konink van Syrakpie^ ,

f
cJaDtna, nu Mellina, tegens de K.artnagers en mcro ,

•— «7

—

~-~u«

geroepen ) eerft voorfpoedigh in Sicilië over braght ; C. Duilms tc w*tcr
^fen vcr'

Lipara de Karthagcrs allereerft overwon ; Lutatms Catulus hun zeemagnt k tWCC-

, uit Sicilië verjocgh
; en Claudius Marccllus dat eilant ,

geduren ^ Syr3
-

den Punifchen oorlogh , den Romeinen fchier heel afgevallen , in dc hw £utr0pius

kufe meeft herwon, vint men beknopt verhaalt by Florus lib. x, c. i- « '
I?| 14.

Jib. z & 3. Orofius lib. 4> "p. 7, x 1, 17. eo het kort begryp van Lmus 10.

en 15 boek.
, , « lande afg«i fll

'
K

f Toen Xerxes d'Atheners, met heel Gnekcnlant, te water en ic
rcn ,

ver-

dreigde, en het orakel van Delfis hen riedt zich te befchermen mct °°„
rcn t

cgens^gc
"

ftont Themiftoklcs by dat woort oorloghsfcheepen , en die h°ut? ™"Lrlant veel mee'

wc!digc zcemaght des Perfiaens gelukkigh gebruikende, verlofteznn van
plutarcbu*

door z!jn beleu , dan door gcwelt van wapenen. Zie Herodotus Volyv^
u ^

en Corn. Nepos in Thcmiltokles leven, Jultinus 1.

Maximus Tyr. Diflert. }.
Als
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Als weerga van Themiftokles ; 200 trots

In 't breken van dien krijghsftorm
, als een rots,

Die met haer kruin de lucht terght, en beneden
Haer' wortel in den afgront fchiet

, bedreden
In 'tbarnen van de zee, de golven breekt.

Wat menfch, fchoon al de werelt hier af fpreekt,
Zal namaels dit, wat nazaet zal 't geloven?
Dit gaet de faem van Herkules te boven.
Twee vloten , ruim drie vloten in gewelt
En in getal , zijn voor dien waterhelt

Wel drymael in een enkel jaar bezweken

,

Daer Brittenlant ons vlaggen eifcht geftrekcn.

Hy leeitze daer ontzien een hoger hant

,

Die al de zee en 'c aertrijk overfpant

:

't Zy dat hy haer ontmoete
, rijp van oordeel

;

Of op haer kuft, voor Solsbay, in haer voordeel
Zelf aentafte ; of den Amftel fteU' geruft

Door 'tveiligen van onze Teflèlkuft.

Al boutje nu dien dappren zeebefchermer
Een graffte, ö Vereenight Lant, van marmer,
Zijn dienft wort niet erkent

; gy {lelt zoo fchoon

,

Als zy verdient , de deught hier noit ten toon.
'

Bou zegeprael, bou trotte glorimerken:
Schrijf, watge kunt , in die bekrompe perken

:

Den Staet bevryt voor watertyranny

:

Den klaeuw gekort van Duinkerx roofharpy,
Tot ruft ook van de kuft der Portugyzen

:

De Beurs aen 'tY verrijkt met maght van prijzen;
Een' Admirael , die met vijf fchepen vlamt
Op roof , van hem alleen aen boort geklamt:
Salé, Algiers, die boze plonderneften

,

Geplondert , fel benepen voor hun veften

:

De Straet geveeght; de Turkfche watermaeht
Verftrojt, vernielt, te Kadix opgebracht -

Den hals van zoo veel Chriftenlantfche fcharen
Verloft van tjuk der woedende Barbaren .-

De trotsheit van de Franfche koningsvlagh
Gebreidelt in de Straet voor jaer en dagh

:

Den ryxtyran * van 'toverheert Britanje * Kromwel.

Geterght, getrotft, verfchrikt op zijn kampanje

:

Ganfch Afrika van roofgewelt gefchuimt
Aen weêrzy : hier de Goutkuft ftrax geruimt

,

Met Kormantyn , van ons gefchut befchoten

;

Daar Nieuburgh voor de Deenfche bontgenoten
Verovert: al dit Lant yerquikt aen d'Eems
Met fchatten van Guiné, en roof, den Teems
Ontweldight langs de nieuwe wereltkuften

:

Vier etmael lang gearbeit, zonder ruften,

Geftreên om door de Britfche nederlaegh

,

En Barklays lijk
, ja Afcue in den Haegh

,

's Lants zeeverlies en hoon te zien gewroken

:

De tanden uit den muil met kracht gebroken
Pppppp 3



I03 8 GRAFSTEDE
Van 't waterdier , dat alle zeen braveert

:

Den Teemsftroom zelf gebrantfchat en verheert

;

Een krijghsvloot daar verbrant , hoe trou verdedight

:

En d'oorioghszucht eerlang hier door bevredight.

De daden dan van dezen jongften krijgh

Hier by gezet , die 'k beft eere , als ik zwygh

;

En endloos werk , verricht in 't geurigh Ooften

,

In 't Wetten , daer de Zuiderftralen rooften

,

En daer de Noor verftijft van ftrenge kou.

Wat graf vertoont zoo veel ? wat grafgebou

,

Of praelgewelf ? wat hemelhoge naelden

,

Daer Koningen van Memfis trots mê praalden?

Ook is zijn graf geen hol , noch marmerfteen.

Neen zeker: vak ganfeh Eta veel te kleen,

Na 't lijkvier , om Alcides graf te (trekken

,

Geen grafzerk zal DE RUITER oit bedekken.

Zijn nacm en faem gaet weiden onpepaelt

,

Waer menfehen zijn , waer 't licht verrijd en daelt.

Hy leeft, hy zweeft, hy ruft in dankbre harten,

Die endeloos dit lantverlies zal fmarten.

Waer toe dan 't graf en ydel grafcieraet ?

In oorloghstijt zal Necrlant hier noch baet

By vinden, om zijn' oorloghsmoedt te wetten,

Veel beter dan door duizent krijghstrompetten.

* Mikiades gunt, als zijn zegë praelt,

Neokles zoon, van glorizucht doorftraelt

,

Geen nachtruft. Wie te water voor 's Lants wetten

En Godtsdienft lijf en leven op moet zetten,

Ga eer niet t'fcheep, of zie dit zegemerk,

Bezoek 's heks graf in d'Amfterdamfche kerk.

Daer leert hy noch zijn Bataviers verbolgen

,

In 'c natrcên van zijn fpoor , 't gewelt vervolgen

;

En ftrijck altoos door hulp, aldus verleent,

Voor 'tvaderlant, ook met zijn kout gebeent.

* Themiftokles, gevraeght waerom hy, veel beter dan voorhenen lerende ,
by naC

^f

ook op flraer was , eu luttel fliep ? antwoordde , dat Miltiades zegetekens hem °P^c
-

a
ten: gelijk Cicero nielt t. 4. Tufc. Valerius Maximus 1. 8, c. 14. en Plutarchus %°°

Thcmiltokles leven, als onder zijne Gedenkwacrdigc Spreuken.

D

Op de Grafftede van den Heer

ADMIRAEL DE RUITER.
us eert men Ruiter, d'eer van Neerlants oorlogsvloten.

^ De dienften, die de ftaet, met al zyn bontgenoten,

Van 's Admiracls beleit en moedt
,
op alle zeen

En kuften, lang genoot, mek hier geen marmerfteen.

De wyde werelt weet verbaeft hier van te fpreeken

,

Zoo ver de zeevaart reikt, en zeilt op alle ftreken.

ANDERS.
Hier ruft de Ruiter nu , die nooit gewoon te ruften,

Ganfeh Ne criant reis op reis befchermde op Hollants kuften



Van den Heer DE RUITER. i

Voor Vrankryk en Britanje, als Hollantfch Admirael.
Zijn krygsdeugt trof 'tgewelt, gelijk een blixemftrael.

Zijn yver dreef's Lants vloot, en fteefze, als want enkabel.
Haer roer was. zijn beleit, zijn dapperheit haer fabel,

Zijn byzijn in 't gevecht de zekerfte overhant,
Zijn naem der Mooren fchrik, zijn doot zelf triomfant.

*s Lants Staten eeren lijk met dankbre grafcieraden

:

Hy leeft al 't aertrijk door met eeuwige oorlogsdaden.

ANDERS.
Beween hier Ruiter, als den braefften waterhelt

,

's Lants oorlogswonder , fchrik van 't Turkfche roofgewelt.

Die Vrankrijk te gelijk het hooft boodt en Britanje

,

De Deenfche kroon befchermde , cn 't ryxgebied van Spanje

;

De fcheepskroon dikmael won met minder magt dan moet

,

En entlijk al te dier betaelde met zijn bloet.

Dies eert de werelc hem , zoo lang de zon blijft dralen

,

Als 'tvoorbeelt, zonder vlek, van Hollants Admiralen.

ANDERS.
Genaek eerbiedig 't graf des grooten Heks , voor wien
De nieuwe werelt fchrikte , in Afrika ontzien

,

Geeert van ganfeh Euroop , befchonken van dry Kronen ,

Van Neerlant met geen' fchat
, geen fchip van gout , te lonen.

Zijn daden fchrijft men in geen graffchrift : want de Faem

,

Dieze uitblaeft Ooft en Weft, trompet zich uit den aêm.'
Wie eer in adel fielt, kom, leer van dezen Ridder.
Gy, die 's Lants vryheit haet, vertrek van hier en fidder.

Dit (lacht Achilles graf: het treft u noch veellicht,
Als eertijts 'smans gefchut, en 'tvier van zijn gezicht.

ANDERS.
Wie eert 's Lants Zeevoogt, daerhyruft, zoo menigvuldig,
Als hv't verdiende die geene afkomft iet was fchuldis,Maer alles Godt naeft Godt zijn deugt en heldenmoet^

Dees won zijn adel door de neerlage en door 't bloet
*

Van Hollants vyanden. Dies noemen alle ralen
Hem Ridder, Hertogh, zon der Hollantfche Admiralen.

Wat meer, noem Ruiter flechts: d'eertytels al te zaem
Zijn in dien naem gevat , of minder dan die naem.

ANDERS.
Dit graf dekt Ruiters lyk, die

, nooit genoeg befchreit

,

Geen weerga vondt in moedt , geluk , en wijs beleidt

;

Voor 't landt geftorven, daar hy 't leven eerft van bergde;
De zeeleeuw , die , nooit flaauw

, wat waterdier ons tergde

,

Al 't vaderlant op zee bewaert heeft en herftelt.

d'Aeloutheit zag gewis niet fterflyx aen dien Helt

:

Dees waer Alcides , maer veel wyder op zijn togten

:

Verwinner, elk tot ruft, van lant-en zeegedrogten

:

Dees zou Neptunus bloet, of zelf Neptunus zijn:

Dees waer de Krygsgodt Mars op zee in menfehenfehijn.
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ANDERS.
DeRuiTER eert dit graf. Wat Ruiter? die vol gloet,

Op 't briefchend waterpaert door vloet en vlam en bloet

En doodt naer eeuwige eer, de kroon der helden, ftreefde;

De fchrik des Oceaens , daer menig Vorft voor beefde

:

d'Onwinbre vuift des Staets, die viermael fchutte op 'tpunt

Van zijn geweer den fteek, op Hollants hart gemurtt:

De waterleeuw , die wat de zeevaert quam benaeuwen

,

Verfloeg , of affloeg met zijn yz're en koop're klaeuwen

:

's Landts helder zeelicht , dat al 't aerdryk overftraelt

,

Van zee noch kuft , van op- noch ondergang bepaelt.

ANDERS.
Dus eert het vaderlant den grooten zeehek Ruiter,
Wiens krygsfacm noch verfchrikt den ftoutften zeevrybuiter.

Kon op dit grafgebou zijn doot en leven ftaen

,

Men las hier wond'ren , die 't geloof te boven gaen.

J. VOLLENHOVE.

GEDACHTENIS
Van wylen den

Weledelen , Geftrengen en Wijdtberoemden Heere

,

Mijn HEERE
MICHAËL DE RUITER.

Oe zaligh wacr 'tvoor u deze uitvaert noit te vieren,

Aeloude Vryheit, noit de groene ^celaurieren
Met lijkcipreiïènloof te ftroien op het graf

Des grooten Zeeheks , die den Oceaen met (laf

En drytant veiligde , eer des Hemels felle toren

Den Vaderlande in hem dit onheil had befchooren

!

Maer donvermoeide vuift en arm van 't Algemeen

,

Die voor het Vaderlant te vroegh heeft uitgeftreên

,

Na dat twee werelden van zijne vroomheit wagen

,

Wort , och ! met 's Lants geluk ontydigh uitgedragen.

Wie zwijght nu , daar al 't Lant , aen zijne deught verplicht

En zeeërvarenheit, het lijk volgt wijdt of dicht?

Elk viert deze uitvaert , elk op , op beftorve reien

Van dichters , om het lijk en dootbaar te geleien

Des Watervoogts , voorheen de ftof van ons gedicht.

Wy hebben onzen geeft ontftoken aen zijn licht,

Zoo lang het flikkerde op de vrygevochte baren.

De dappre ziel ten aertfehen kerker uitgevaren

Zet onze poëzy door haer gedachtenis

,

Waer aen Euroop, maer meeft de Staet, gehouden is,

Een nieuwen luifter by. Zoo volgen we u , ó Vader

Des Vaderlants
,
terwijl in onze borft en ader £
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Een droppel Neêrlantfch bloet luchthartigh zwiert en fpeelt.

Ons Overyflèl, fchoon van zee en flrant misdeelt,
Erkent uw' dapperhcit, zoo lang het, begenadigt
Met d'oude Vryheit, in het zout, door u verdadigt
En braef gehanthaeft, Vecht-en YlTelftromen ftort
Geen vyantlijke vloot , met kruit en loot begort

,

Wringt nu voor Texel beide alzegenende vlieten
Van ons gewefte , die haer kruik daer ledigh gieten

,

Den gorgel toe. elk beeft , elk fchrikt voor uwen naem

,

Die endloos werk verfchaft aen d'ongerufte Faem

,

En
, duurzamer dan uw gebaliïèmt lijk , noit rotte'n

Noit ftinken zal , maer al 'tgewelt des doots befpotten

,

Van 't (Dodenrijk, dat eerft de morgen-zon aenfch'out,
Tot daerze , moe gerent , de Weftkim boort met gout.

Wien zal ik voeglijker mijn lijkgezangen wijden

,

Dan u, ö Somer, dien de Helt fchonk in voortijden
Tot eeuwigh eigendom zijn Ridderlijke bruit

,

Zijn dochter, door uw tong en godtvrucht gevrybuit?
U komen ze eigen toe. dit vordert ook de bootlchap

*

Van 'tEuangeli en 't eerwaerdigh amptgenootfchap

,

Ons van een' Leeraer, een' Aertsherder toebetrout,
En d'eedle dichtkunft

, die uw' geeft zoo rijk ontvo'ut
In zuiver puiklay. gewaardig dan te hooren

,

Wat u van Hardenbergh (quam 'tumiiïchien ter ooren)
Op 't heldenlijk wort toegezongen over zee

,

En gun uw droefheit, gun Godts fchaepkoi zoo lang vrê
In 'teerfte weekjaer na zeftien verlopene eeuwen

Zagh Andaluzie de Nederlantfche leeuwen
Hun uitgeftrekten klaeu in Spanjes titels flaen,
Uitwiflènde uit dien reex den ruimen Oceaen.

*

Een heldenftuk, dat in t gezicht van Barbarye
Baethouwers

, luttel in dien hoek door zeevaerdye
En oorelogh bekent , vereerde met den naem
Van waterleeuwen door de tydingzieke Faem
Manhafte Heemskerk, die gantfch Ooftenrijk en SnanieBetnomfeerde in 'thart 2oo lang hy op 'tkampanfe

J

Het llaghzwaert zwaeide om 't hooft in 'toog vanGibmlmr
Door tnijdigh loot verminkt, vloog, als een heldre ftar
Ten hemel door de lucht en negen ftarrebogen,
En riep zijn Vaderlant, nu droevigh, uit den hogen
Kloekhartigh toe: Schep moet, doorluchte vrye Staet,
Vereenigt Lant, gy zijt in mijn doot met geen raat
Ten ende. ik zie den helt, die 't recht der vrye baeren
Na my befchermen zal ,

en d'aertsgeweldenaeren

,

Die op zijn Xerxes of Filips den Oceaen
Beperken durven en in yfere boeien flaen

,

Naer mijne wijze zal op hunnen gront beftoken,
Tot dat hun dwinglandy, door zijnen arm gebroken,
Als nu Filips, den Staet den vryen zeevaert fchenkt',
Zoo wijt de koopmanfchap u toelacht en toewenkt.

d Aertsheilant van den Staet, wiens eeuwigh alvermogen
Het roer des Statenhulx om hoogh beftiert, wiens ogen

QJIWM ^

Be-
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Befchotcn van geen flaep , noit fluim'ren op hun wacht

En ronde , fchonk het Lant in een' bekrompe nacht

In Zeelant meer , dan voor Kaftilje wort verloren

,

Toen Ridder Michaöl zijne ouders wiert geboren,

Gy , Zeeufche fleutel van den Noortfchen Oceaen

,

Oranjes Markgraeffchap , daer eerft de vrye vaen

Met Pacfêkoos doot zwaeide uit den hogen toren

,

Gy zijt de moeder van den Zeehek, die, geboren

In Nereus armen en van Nereus dochters zelf

Gezooght en opgequcekt , het Vaderlant van elf

Of tvvalef jaren af belooft den Zeebefchermer

,

Die tegen ongeval geharde als ftael en marmer

En doorgeoefïènt al 's Lants vyanden verbeert

,

Waer zijne ervarenheit beproeft wort of begeert

:

Gy moogt ook eeuwigh op zoo groot een burger roemen

,

Manhaftigh Vliffing, noit te reppen noch te noemen

Dan met eerbiedigheit, zoo lang de vrye zee

Met eenen zachten ftroom zich bakere op uw ree.

Maer wie geleidt me door den helt en al zijn dadefli

Van zijne wieg af? wie telt al de lauwerbladen,

Waer meê de grijze kruin belaên zit of verdrukt,

In vier geweften van den aertboóm afgeplukt;

En dier gekocht ,
gekocht een reex van vijftigh jaren

En meer, van Chriftenfche en Onchriftenfche barbaren,

Al zeetirannen, voor hooghloflijk zweet en bloet?

't Belegert Bergen had het voorfpel van zijn moet

Aenfchout, wen hy uit 's Lants gefchut met donderkloten

Rijxvelcheer Spinola begroette in lchans en floten

En galeryen voor zijn vaderlijke veft

,

Waer niet Kaftilie uit zijn kerkhof, vet gemeft,

Met Bourgonjons en zat aen Napelfch bloet gezopen

,

Op Maurirs wapenkreet gevloón en doorgedropen.
Nu ziet hem Duinkerk eerft en 't plonderziek Algier,

Wanneer hy, zwak bemant, doch nimmer flaeu van vier»

Van krijgsmoet en beleit , de rovers aen durft taften

Of op zijn tanden wacht , tot zy , gelijk verbraften

En overladene aen het Ruijterlijk banket

,

Een eindeloze ruft in 't wijde zonnebedt

Huns ondanx zoeken , of een ganfehen bloetftroom braken

Met hun gezwolgen roof, dat ftrant en oevers kraken.

Dus volgt een adelaer, de kroon der vogelvlucht,

Op zijne vogeljaght , door 't gloeien van de lucht

,

Geen kleen gebeente met gefcherpten bek en klaeuwen

,

Maer havikken en wat zijn kroonrecht durft benaeuwen

,

En dwingt den rover , die een duif heeft opgepakt

,

Terwijl hy fchielijk uit de lucht van boven zakt

,

Het beeft te (laken , en , het hooft der vlogelvolken

Ontvluchtende , zijn lijf te bergen in de wolken.

Maer dit 's geringe winft , en winft voor 't Vaderlant

Slechts eerftelingen , flechts een zeker onderpant

Van zijne vroomheit , die , voor 't ganfche ront geboren

,

Het ganfche ront verplicht , en , van elk een verloren , ^
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Nochtans niet van elk een beklaegt wort of betreurt.
Bragance, die vol moets uit 'slbers titels fcheurt
Algarbe en Portugael, twee errefkoningrijken
Waer voor out Goa en Brezyl hun vlaggen ftrijken
Erkent den Helt, die, vroeg in zijnen dienft verzocht,
Den gout-en zilverftroom befchut in toght op toght
En vrijdt op zijnen hals , die ruftigh en 'rechtfehapen
De rijxkroon onderfchraegt voor wankelen, wacr hy wapen
En wimpel voert tot ruft van 'tvrygevochten rijk,
's Landts bontgenoten en den Lande tot een wijk

;

Tot dat zijn krijgsdeught
, beft beloont door 't vroom geweten,

Blinkt in den glans en 'tgout der koninklijke keten:
Die krijgsdeught, cok erkent van Koningk Vrederijk,
Toen Necrlants Ridder met zijn grof kortoumuzijk
Opdonderende 't hooft van 't uitgemergelt Fuinen
Beftormde, dat de galm de hoge torenkruinen
Van Kronenburgh vervult en Karei flaet om 'thart
Dien deze harnasdans meer dan zijn neêrlaeg fmart
De grootfte nederlaeg der Zweedfche keurebenden.

'

De Paltsgraef, ooghgetuig der doorgeftane ellenden,

wTJ5' ^ r
t

f
enb°k hcm de rydinB van den flagh,

Welke al de Noortfche twift bedecht op eenen daeh
Hoe blinkt de goude kroon met open helm en wapen
Der krponbefchermers! zoo

; dat adelt eerft rcchlfchapcn.
Dit kruisfchilc braef verdient op Nieuburghs muur en wal,
Die t roemrijk heldenftuk alle eeuwen heugen zal
Toont beter

,
dan een zael , vol hooghgebore Vaders

,

Wier naneef nimmer drop van edel bloet in d'adersEn laften boezem fpeelt, terwijl hy zonder moet
Den degen draegt, alleen tot fchande van zijn bloet
Gy, here Ruiter, die, alom voor uitgedragen
Op tbnefchend zeepaert, wekt een' ftorm van nederlagen
Waer heen ge uw teugel wendt op zee , uw heldebaSn

'

Draegt noit rapier dan voor de Vryheit; noit begaenuit avyaze eergiengheit om alans Van prOOf7P rirt-d
Die blode harten met verwaenden hoogmoet idttde?

'

U luft verdienen, men erkent >tu waeS of ni«
De rechte dapperheit toont beft in dit verfchiet
Dacgt helderft by de fchaêuw van nedrige gedachten
Gy kunt ai d'eere, die uw dcught verdient, verachten
Hier in eerzuchtigh. o verheven voorbeelt van
Geoorlofde eerzucht

, o eerwaerdigh edelman
En groter Ridder, dan daar d'eeuwen oit van hoordenO edelman van doen en werken

, van geen woorden
Uwe oorlogsdeught heeft u in

?

t ridderboek geftelt,
Gy zelf uw daden op het blaeuwe watervelt

,

Dat eeuwigh met uw' naem den aertkloot om zal zwevenDoor uwen fabel met onfterflijke inkt befchreven.
Gy weet Bataeffche maeght, die, op een' fprong verraft

*_er ge uw befpringer kent of recht gewaer wort, vaft
Hall hooploos omziet naar getrouwe zeebefchermers
Gy weet hoe Mi quacl zich d'ongena des marmers

QflMM* Voor
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Voor uwe kuifcheit en t'ontworftelt zeegevaer

Op 't nieu getrooftte, en kroonde uw' Leeustuin jaeropjaer

Met zeetropeen. De zoon van Danaë, opgezeten

En hangende in de lucht, verloft zoo van haer keten

De Moorfche rijxprinces ,
t'erbarmlijk aen de rots

Geklonken, Junoos wraek ten doelwil, al te trots

;

Terwijl de zeedraek , uit den afgront opgedondert

En aengcftoven op de maeght , dat elk , verwonder

En ftokftijf om 't gewelt , bereén wort van een koorts

,

Braef door zijn zeüTenzwaert getaiftert, met veel moorts

Het leven braekt. Maer gy ,
zeegeeflèl van de Britten

,

Die Hollant in het oogh op aerde en golven zitten

,

En na hun koningk ook den ganfchen Oceaen

Van Doever tot het Vlie in ketens durven flaen

,

Ontdek my , zelf, hoe dik gy fcheepskroon en laurieren

Verdient hebt , en op zee doorluchte zegevieren

Geftookt in 'ttouwerk van een koningsmoorders kiel.

Grootdadige Asku , die van niemants handen viel

,

Door niemants fcherp gequetft ( de koningk aller dieren

Sterft zoo zijn eigen doot en mefl geen kraei noch gieren

By koningsvleefch en bloet) de Britfche waterleeu

Gevoelde 't krijgsvier van den overfchrokken Zeeu

,

Noit zonder yzer van zijn' vyant aen te vatten

,

Toen d'afgeftrede vloot, voor wint voor ftroom aen 'tfpatten,

Den helt ontvluchtte , die met opgezwollen boeg

Hem uit de zeeftraet in Pleimuidens haven joeg;

Terwijl Britanje 'thart van oorlogsvrees moet popelen,

Gelijk 't Onchriftenfch en ontwijdt Konftantinopelen

,

Wanneer Sint Markus leeu de Dardanellen fluit

:

Of toen in later tijdt zijn zeekafteel , ons buit

.

Voor Breskens allereerft den zeetriomf holp vieren

,

Terwijl de Ruiter met ontwonde zeebanieren,
Met'zijn geluk, voor wint voor ftroom de golven vaegt,

Waer hy op 't waterpaert den warerfcepter draegt

,

En Zeevooght Albemarle aen boort geklampt, vier dagen

En zoo veel nachten , hem met heele en halve lagen

Gefchut naer 't krijtftrant jaegt , noch root van bloet en moort.

De grijze Teems , uit fchrik in zijne kil geboort,

Verwacht den vluchtelingk , in eenen dikken nevel

Godts wraek onfchuilende. Hoe wort uw trots en wrevel

Door 's Ridders zwaert geftraft, o Londen, daer Godts heir»

In 't gloeien van de vlam op 't aengevochten meir

Neerdalend, met gewelt van felle nederlagen

Onzichtbaer blixemt, dat alle elementen wagen

Van 't donderende vier, welk op de golven brantj

Hoe loeit elk oogenblik uw zeeberoerend ftrant

!

Gewis een hemelhulp heeft dees triomf bevochten,

Godts lijfwacht en des helts, waer hy de zeegedroghten

,

De dwingelanden van den vryen Oceaen

Verplettert en vertrapt. Zoo zagh de volle maen

By nacht voor Salems wal een engel ,
uitgevaren

,

Godts vyant Sanherib, het hooft der lafteraren, ^
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Twee hondert duizenden omtrent met eenen flagh
Ontrukken voor de zon en voorbö van den dagh.
Dat heet, o Aflyrier, Hiskias Godt braveren
En laftren , die zijn naem noit laet vergeefs onteeren.

Wachtengelen , die om hoogh het ongenaekbaer licht
Befpiegelt , en zijn troon , als lijftrouwanten , dicht
Bekleedt

, gy zijt van outs tot 's menfchdoms heil gefchapen

,

En mceft voor helden, die, in Godt getrooft, het wapen
En flaghzwaert voeren voor eens onderdrukten zaek.
Zeeridder Mie ha ëL , wien Godt en 't Lant de wraek
Heeft aenbevolen van ontelbare ongelijken

,

Gevoelt uw noothulp , waer zijn vlugge kiel gaet ftrijken

En voert met 'sLants gezagh den Vryheer van de zee
Nu Ooft- dan Weft-waert , waer de dicrbezwoore vrê
Door vrêbreuk laft lijdt, of de koopvaerdy, te vryen
Voor 't zware zeejuk van 't onmenfchlijk Barbaryen,
Hem daghvaert. Hy bewaekt op d'Afrikaenfche golf
'sLants koopvloot, als een drift van fchapen, voorden wolf,
Die zijne roofrol fpeelt uit Dryftadt op de baren.
De Sarazijnfche maen , in haren fchilt gevaren
Van Neêrlants roden leeu op 'tgoude oranje velt

,

Krimpt hare horens in, en aerzelt voor 'tgewelt
'

Van zeven pijlen en d'onzichtbre hemeltroepen

,

De Chriftenheit ter hulp gezonden en geroepen.'
Een grooter M ichacl voert d'englefcharen aen
Op 'tvoorhuitloos geflagt, welk, trots op zijne maen,
De zon der werelt en haer licht dreigt uit te doven.
Het Middelantfche zout, als Etnaes barrenoven,
In rook en vier en vlam van over al gezet

,

Ziet met vermaek, hoe 'tnu aerts-laftraer Mahomet,
De vloek van Mecha, den gekruiften op moet geven;
Ontelbre Chriftnen, op de roofgalai gedreven,
Het zwaert bedanken, dat 's Verloflers zy bekleedtOm neêr te houwen wat afgrijflijk is en wreet:
En t helfche dryhooft van >t godtslaftrend Barbarve
Gefleept zy in triomf der dappre kruisvaerdye
De Griekfche logeneeu verhete , ftout en trots

,

Alcides , en hoe hy gedroghten met zijn knods',

Veedieven , leeuwen en poeldraken weet te kneuzen •

Hoe veel geweldenaers
, zeefchenders

, rovers , reuzen
Zijn niet vernielt op dees' zeeghaften oorloghstoght

!

Geen twintigh vlotten flechts door vier vergaen en vocht
Of ftout verovert , maer de rooffteen

, alle aen 't gijpen

,

Wanhopende 't heelal in haren klaeuw te grijpen

,

Zoo lang eene englewacht den helt befchut op zee,
En hy de roofkuft klinkt in boeien van de vrê.

Een engletroep houdt ook zijn lijfwacht op de golven

,

Als hy van Evertzoon, in 'tedel bloet gedolven,
Ter wraek gevordert in 't gevaerlijkfte van 'twoen
Ter roofvlote inbreekt , dien doorluchtigen ten zoen

;

Tot dat zijn waterflot, de fchrik der Britfche vloten',
Van vijf zes vyanden belegert en befchoten

,

CLqqqqq 3 Een
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Een forflen leeu gelijkt, die, door een pijl geraekt,

Den leden adem haelt , daer niemant hem genaekt

Of durft genaken om de hartaer af te floten

,

Elk fchrikkende op 't gezicht der opgefpalkte poten.

't Is geen Monako , 't is geen Franfche banneling

,

Gevloön om dertle min , die , met musket en kling

Ter boote in vallende , den aengeftuwden brander

Een voet op 't hart zet , om ,
gelijk de Salamander

,

Te leven in de vlam van zijn geftookten gloet

,

Maer 't geeftendom , dat, toen 's grootvorften overmoet

De Godtaenbidders wierp in zijnen gloenden oven

,

Die felle vlammen, als Godts volmaght, uit quam doven

,

En 't zaligh drytal , ongezengt aen kleet en hair

,

Aen Babels rijxftroom vrijde uit zulk een dootsgevaer

:

Dat geeftendom , dat ook den Watervooght met flaghzwaerl

En diamanten fchilt befchermt, waer hy, gedaghvaert

Door dvvinglandye , met zyn dappere oorlogsvloot

En vlotelingen ftrantkaftelen ftoot op ftoot

Verdelgt, den Guineer verloft uit 'svyants banden,

En Amcrijke fchuimt met zijne waterlanden

,

Tot dat de kuft zich buigt aen zijn' gevreesden voet

,

Die Amfitrite in 't verft verteert met eb en vloet:

Dat geeftendom , dat na veel donkre winternachten

Den Amirael , op wien gehele vloten wachten

Als waterwolven , met zijn buit de blozende Eems

In darmen ftuurt in fpijt en weerwil van den Teems

:

Den Teems , die met de Seine in orelogsgenootfchap

Het Y op 'tlijf gerukt, eerlang de droeve bootfehap

Te Withal brengt uit zee, dat Ridder Sprag, maer doot,

Zijn' Lantsheer t'huis komt uit de dubble koningsvloot

,

Nu vierwerf voor een hantvol fchepen aen het deizen

,

Aen 't lopen , even als twee trotze rijxpalaizen

Hun hoge kruinen voor een lage vifïchersftulp

Eerbiedigh neigen , wijl al d'engelen met hulp

Van wint en weder op de Ruiters oorlogsteken

En Godts klaroenen door twee vloten henebreken

En fel rumoeren
; Gy , een zaemgefwore maght

Van amptgenoten , die den Statentuin by nacnt

By daeg verdadight door veel onvergeetbre wonderen

;

Een bui van kogels , die uit Britfche kielen donderen

In Teiïèls oorlogsftorm , van ieder Hollants fchip

Te rugge kactfte als van een Ruflènlantfche klip

;

En , toen de zeedraek , om de zwangre vloot te landen

,

Afgrijflijk flingerftaerte in 't barrenen der ftranden,

De beurten wiflèlt der geregelde Natuur,

Daer 't langer ebt en vloeit dan na zijn merk en uur,

Gy leeraert ieder , die aendaghtigh en rechtfehapen

De werelt gaflaet , dat vergeefs geweer en wapen

Geflepen wort op 'tLant, dat op de Ruiters zorg

Te flapen gaet , als hy op d'englewagenborgh. ,

Uw lijfwacht, vlugge fchaer , was 't loon van 's Mans gebeae

En godtsvrucht en geloof en godtsdienftplichtigheden

,
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Voor 'sLants hoogmogentheit zoo vaft een fchilt enfcherm,
Als 'tdoorbeproeft gewek van zijnen ftrijtbren arm.
Gefpan van deugden , die in eenen helt vergaderen

,

Doordriftigheit
, beleit, gehoorzaem heit der Vaderen,

En onbefproke trou , zoo zuiver , als het gout
Zijn proef en luider op den zwarten roetslteen hout,
Hoe veel, hoe veel niet is, helaes, aen u verloren!*
Geen zeetriomf, waer toe de Ruiter was geboren,
Magh hier by halen, neen

; gy overtreft zoo ver
De zeeërvarenheit , als 't kaerslicht van een ftar

Verdooft wórt en de ftar van 't licht der volle manen.
Maer och! wy miffenze en herwenfchenze met tranen
Vergeefs

, het Vadcrlant ten dienfte , van om hoogh.
't Gedenkt ons noch , en eer zal *s werelts helder oog
Verduiftcren, dan wy die godtsvrucht fnoodt vergeten,
Hoe onze Ridder , op zijn vleugelpaert gezeten

,

Geen lucht of zee koos, eer 'sLants algemene 'bê
Voor hem by Godt, als hy voor 'tLant te water, ftrê
En Godc des vollex ftem , de wolken door gedegen,
Beantwoordde uit zijn hof met weergalozen zegen.
Gy weet het, vrye Staet, gy ook, dryeenigh rijk,
'sLants vyant toen, nu vrient, zoo lang geen ongelijk
Den vredefluier fcheurt, met uw' geplonderde oorden,
Rijxmagazijnen en kaftelen aen de boorden
Van uwen rijxftroom

, al vergeefs geflopt, gedamt.
De watermavors knerft, als hem de moet ontvlamt
Vulkaen aen flarden, en tot zoen van 'tviflcherseilant
Steekt koningsvloten aen, dat over duin en weilant
De vlam te Londen gloeit en in die vlam Godts wraek
Die traeg maer zeker ftrijdt voor 'sweerelozen zaek.

Dit was, o zevenftar van vrygevochte landen,
De vrucht alleen niet van twee krijgservare handen
En 'taldoordringend oog, maer meefl van 'tyverirfi hartWaer onder 'tLant zoo vry en veihgh in zijnfmarfTe ruften plagh, dat zich aen 'tLant te koft wou eeeenHet Lant getrou om 'tLant. wat kan toch d'afgunft

g£
Op dezen zeeftijl, die hoe hol de NoortzeeS 2Cggen

Noit fchokte met de zee, in felle barrening
Noit wankelde en u noit in yver is bezweken ?
Wie hieldt oit beter fpoor in 's werelts kromme ftreken
Dan 's Mans rechtuitheit, die, altijt goet Zeeufch

, goetront
Het oprecht hart noit liet beliegen van den mont?
Noit averechtfch van ftijl , om laken noch om loven
Bekommert, drijft altoos uw deught en vroomheit boven,
En ciert uw' Ridderfchap, gelijk de rijkfte kroon
En dierbaerft halsci'eraet. dit onbefproken fchoon,
Altijt zich zelf gelijk, dit ongekreukt gewitte
Blijft eeuwig in elx hart en elx gedachteniiTe.
Maer, o Sicilje, wat ftaet ons uw oproer dier,

Uw' rijxweêrfpannigheit, zoo fel in brant, als 'tvier
Van uwen rijxbergh, wen hy, berftende en aen 't loeien,
Gefmolten kaizelfteen en berghzant onder 't gloeien

Van
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Van rode ballen viers uit zijnen navel braekt,

Zoo luide en yflijk, dat al 'tzeeftrant fchut en kraekt,

En zijne nabuurfteên d'omhooghgewentelde aflèn

Ontvluchten op gena en ongena der plaflèn

,

Terwijl de vruchtbre (treek van 't omgelegen lant

,

Zoo wijt het ooge reikt , ftaet in een' lichten brant.

Geen ftaertftar, die by nacht het aertrijk met haer roede

Afgrijflijk dreigt , noch root en rokend van den bloede

,

Sleept zoo veel rampen na , als deze oproerigheit.

Hy roept den wreker der gequetfte majefteit

En van 't benadeelt recht der katholijke kronen,

Verheven Vorft , die op uw grootvaêrs erreftronen

Zoo veel geweften van Godts kroon ten leene houdt.

Hoe blonk de perle van Sicilje niet in 'tgout

Der Ooftenrijkfche krone , op nieu weêr vaft geklonken

,

Waer Thetis zoon u niet op Thetis fchoot ontzonken

,

Of hy gevolgt
,

gelijk hy voorgingk , in den flagh

!

De gloeiende Etna wacht den avont van dien dagh

,

Vol hope , MiCHAëL leeraerde lichte Franflèn

,

Nu lucht te voet , naer zijn muzijk en fluitfpel danflèn

,

Maer eenen vefperdans op Syrakuzes wijs

,

De Majefteit ten dienft, den Amirael ten prijs;

Men zou den Ruwaert van Neptunus wijde plaflèn

,

Zoo wijdt het zonnepaert ftuift met zijn vierige aflèn,

Meflïjnes vryen hals , de vyantlijke fnê

Ontrukt ,
ontweldight , en den Siciljaenfchen vrê

Dank weten, daer al 'tLant, gebogen aen zijn voeten,

Met tranen in het oog, zijn* heilant komt begroeten

En wellekomen: maer helaes! een donderkloot,

In 'twilt in 'thondert wechgeworpen van de Doot,

Den wateratlas treft en werpt die hoop ter neder

,

Gelijk een jarige eik, by buyend winterweder,
En met hem 't ftiermamchap der Nederlantfche vloot.

Doch, Franfche Grootvorft, die, de Chriftenheit te groot,

U zelf te kleen zijt , om met fwaerder val te ploffen

,

Als Babels morgenftar, hout op van ydel ftofrèh.

Uw heiloze aenflagh op de De Ruiter is gelukt,

En 't Neêrlantfch Troye zijn Palladium ontrukt;

Een zeefcha, die de vloot niet dreigt, nietfpelt, dan plagen.

Wie is de Herkies , die dees' Atlas onderfchragen

En trou vervangen zal? wy zagen, droef te moe,

Haer krijgen krak op krak , van 's hemels ftrenge roê

Fel doorgegceflèlt , in Palermoos wijde haven

Door Franfche Sinons ftout verbranden en begraven

,

Gelijk een doode romp. het wiflèlbaer geluk,

DeRuiters fchiltknapin
,
volgt haren helt met druk

,

En keert den vloteling , van zijn gezagh geplondert

,

Den barflèn nek toe ; hem , verflagen of verwondert

Om 's werelts ommezwaei , bevrieft het dapper bloet.

De Griekfche rijxvloot , toen Atrides overmoet

Achil den fabel had uit dyfre vuift gewrongen

,

Zagh zich van Hektors toorts op deze wijs befprongen,
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Zoo lang de Theiïalier zich gyzelde in zijn tent.

De zonnepaerden , noit zoo licht een vracht gewent

,

Als jonge Faëton
, geraekten dus acn 't hollen

En met hun voerman aen 'tverbijdert fuizebollcn.

Hy , nederflortcnde uit gelêbraekte as en radt

En diïïèl , wafcht zich af in Padus waterbadt.

Den Helt begeeft zijn voet , maer 't hart niet , dat zyne uuren

,

Zijne uiterde uuren en twee eerlijke cjuetfuuren

En lefte droppels van zijn dierbaer bloet en zweet
Aen duizent levenden, aen 't Vaderlant, bedeedt.

DeRuiter ftaet en valt , maer valt niet ongewroken.
Slaghordens fcheepen en galaien ingebroken
Getuigen, hoe de Hek, door fchecpskortou en loon
Heenftrevende en befchanft van levenden en doön,
Zijn doot , op 't heldenfpoor der Hollantfche Amiralen

,

's Lants fchade , aen 't Lant vergoedt met heerlijk zegepralen.
Dit hart

, een Ridders hart , dat , van de Doot ontzien

,

De Doot alomme en haer grimmafTen 't hooft durft biên,
Alom verwinnaar , blijft na dezen flagh ook leven
En triomferen , wijl Vivonne , uit zee gedreven

,

De lefte bladen hecht aen zijne lauwerkroon

,

Die hy eerbiedigh aen de voeten van Godts Zoon

,

Het kruislam , nederlegt met dankbre erkentenifle
Voor ai den overdaet van gunden , 't vroom gewiflè
En Chriftenfch hart weet Gode en Godts algoetheit dank,
Dat zijn geringe naem met een' verheven klank
Europe niet vervult , maer 't ganfche ront te gader

;

Dat hy van 't Vaderlant erkent zy voor een Vader',
Van Koningk Vrederijk met vrolijk hantgeklap
Gewclkomt en verhoogt tot deer der Ridderfchap,

Dat Luidewijx gezant 's Aertsengels edele orde

Hem omhangt, dat de Vooght van Napels hem omgordde,
Als zeebefchermer en die koningsgiften waert

,

Uit 'skonings volmaght met zijn diamantrijk z'waertU dankt hy 't
, uw gena en nedcrigh erbarmen

,

Verheve Godtheit
,
niet twee zeeftrijtvaerdige armen

,

Slechts enkel vleefch en bloet, noch 'talvoeruit vernuft
Dat , zonder u , verblint en byder dwaelt en fuft.

O onuitputbre vloet van Godts genadebronnen

,

Hoe komtge , vol van droom , tot laegte neérgeronnen

!

Uw gund riep David den geringd geachten zoon
Van JelTe hovewaert , dat hy van Sauls troon

De zes paer dammen met een' zachten breidel mende,
En Sofompaneas , na afgedrede ellende

,

Naer Memfls hof, tot vooght en vader van den Nijl,

Egiptes zegenaer , die noit veraert van dijl.

't ls alles onverdient, 'tis boven 'sMans waerdye,
Wat zeegezagh , wat naem , w7at glans en heerfchappye
Hem reets befchoren is of namaels toegedacht

,

Die , louter aerde , in Godt alleen zijn heil verwacht.

Dus derft de Fenix der Bataeffche waterleeuwen

,

De grote Ruiter, eer en wellud van de Zeeuwen

,

Rrrrrr Voor
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Voor u , o Vaderlant , hclaes ! te jongk , te vroegh

Verfcheiden, voor zich zelf al out al grijs genoegh,

En met een zwaer gewicht van lauwren overladen.

De heldefaem , niet lult trompettende zijn daden

,

Zich uit den adem blaefl acn 's Mans verdienden lof.

Geen Cezar fchaft zoo veel hiftorifchfchrijveren ftof

,

Geen Alexander , om met onvermoeide pennen

Op 'toorlogsdeughdefpoor door 't witte velt te rennen.

Macr , grote Godtheit , ftaet het ftervelingen vry

Uw' raet te ziften , elk zal vragen , waerom gy
Zoo fel en yflijk hebt gedondert uit uw' zetel.

Was Hollants moederftadt te dcrtel en vermetel

Op zulk een ftadtjuweel? het Lant te trots en fchoon'?

Of (tak het koningen te reukloos naar de kroon

( Gekroonde hoofden houden ook dit hooft in eeren

En kronen 't, als om ftrijdt) om 'taertrijk te braveren

Met dezen Zeehek, 't licht der helden? hielden wy
Zijn deught noch dappeiheit noch zeekunde in waerdy ,

Met godtsvrucht en den fchat van onwaerdeerbre gaven

,

Al tevens in een' man gedommelt en begraven?

Of was hy ons te groot in onzen bafterttijdt

,

Die 't fterke zeelicht over dwers begrimt ,
benijdt

,

En dit verlies verdient? zoo gaet het, o gemeente:

Men kent de waerde van geen Oofterfch eêl gefteente

,

Eer 't lang verloren is. deze eeu , te boos en fnoodt

,

Verdiende dezen helt niet langer , die , te groot

Voor d'aerde en voor zich zelf, zich met geen hantvolaerdc

Of aertfeh genot , een winft te laeg beneen zijn waerde,

Vernoegt , maer ruimte zoekt , en voor deze enge ftof,

Alom van hem vervult, het wijde ftarrenhof.

Hy zucht, hy zoekt, hy vint. een bende lijftwachtengelefl»

Die om het dierbaer pant op aerde eerbiedigh hengelen

,

Vliegt opwaert met dc ziel, WClKe , Om gemene ruft

Steets ongcruft , haer ruft nu boven vint met luft.

O grote geeft , die alle uw ftaetbekommeringen
En zorgen ahpoelt in de levendige fpringen

Van 's levens milden droom , hoe zaligh is uw lot!

Gy ziet nu ongedekt uw hoogfte wit , uw' Godt

,

Een licht, waer voor de fchrik van 'safgronts nare nachten

Verdwijnt , befchaduwt van ontelbre rijxtroonwachten

,

Trouwanten en ftaffiers der hoogfte Majefteit;

(O luft, o leven, o volmaekte heerlijkheit!)

En monftert op een ry 's Lants moedige Amiralcn

,

Heemskerken , Waflenaers , en Trompen , Heinen , Galen

En Evertzoons , wier doot de zeetirannen fmart

En eeuwigh fmarten zal, om dat hun Neêrlantfch hart,

Het lijf inbrokkende by 'svyants dwinglandye,

's Lants heil bezegelt en zijn vrye heerfchapyc

Spaer , grote Karei , fpaer nu uwe hertogskroon

Voor onzen waterhelt , d'erkentenis en loon

Van zijne Fenixdeught, ter doot toebraef gebleken.

Hy heeft airede om hoogh een rijker kroon geftreken , ^a
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Een onverwelkbre kroon , die noit van glans verfchiet

,

Noit bleek befterft
, zoolang hy 's Koriings aenzicht ziet.

Gy evenwel quijt recht het koninglijk gewiflè

,

Maer och ! te fpade. 't ftrekt alleen ter heugheniflê
Van 's Vaders heldendaên aen zijn manhaften zoon.
Op deze hairen fluit de vaderlijke kroon
Haer ronde beft, en zal den erfgenaem verwekken
Een ftijve flaghpen aen de vleugel te verftrekken
Van uwe zeemaght , waer het kroonrecht en de noot
Zijn krijgsdeught vordert , om de vaderlijke doot
Te wreken of daer by het leven op te zetten

,

Op 't klinken der kortouwe en luide fcheepstrompetten.
En gy , o Amfterdam , dat entlijk in uw fchoot

't Gebalflemt lijk ontfangt , en nu gevoelt hoe groot

Uw fchade is , en wat aen De Ruiter is verloren

,

Spaer al den overdaet van lijkpracht op uw koren
En r

s Ridders graf. hy fchelt u al dien lijkdienft quijt
En grafcieradjen , die 'tvcrflinden van den tijdt

En d'eeuwen niet verduurt, hy heeft zich zelf een fteeuwigh,
Een kopren pronkbeelt , dat onwankelbaer en eeuwigh
Zijn ftant houdt , opgerecht met zijn gevreesde hant.
Alcides boude, toen hy 't Afrikaenfche ftrant

Van Spanje fcheurde , dus een duurzaem zegeteken
Twee pylers , die tot noch van hunnen bouheer fpreken.
't Beftendigft graf is 'thart van uwe burgery
En van al 't Vaderlant : dat tart met zijn waerdy
En duur de trotze pracht van Italiaenfche bogen.
Zijn befte beeltnis , en die levendigft met ogen
Met al gelijkt, etft hy door 'tpunt van zijn rapier
In ieders boezem , die te na quam aen zijn vier.

Doch wiltge uw dankbaerheit door marmre tafereelen
Vereeuwigen met zijn bedrijf in alle deelen
Der aerde, op dat het bloet in uw' nakomeling
Door 'taenzien van dit bedt , aen 'tziên rake èn ontfprineIn borft en aders

, om ook zeelaurier re plukken
pnnS

Verbeeld den Helt als hy in 'tfcheepsmuzijkder ftukken
In t weerlicht van de vlam te leven plagh op zee,
Of als hem Etna zagh voor 'tlefte of Nieuburghs' ree.

Dus zal hy 't heldenhart van uw' Themiftokleflen

Ontvonken om den draf van 's Lants Miltiadeiïèn

Te volgen /en zijn licht fteekt duizent lichten aen.
Zoo blijftge Grootvorftin der baren met uw vaen.
Een jonge Ruiter, wil al 'tront weer oorlogh kraien,
Befchermt uw koopvaerdy , zoo wijt uw vlaggen waien

;

En wort gewelkomt, als verwïnnaer, met dees' toon:
De groote Ruiter leeft in zijnen dappren zoon.

Rrrrrr z Graf-



Graffchriften van den zeiven , over den grooten en

doorluchtigen Amirael

MICHIEL DE RUITER.
i.

DE groote Ruiter, oog in 'tzeil van Staet op zee,

Ruft hier , doch doof van licht , in dit verheven marmer,
De dappre rechte handt , die waterrecht en vrê

Alom verdadigt , s Lants getrouwe zeebefchermer.

Wat wonder, dat de vloot in kolen raekte en brant?

Zy mifte met zijn doot haer oog en rechte hant.

Ii

Hier ruft het lijf, het hart op Syrakuzes ftrant

Des dappren Ruiters , die door alle zeen en kuften,
Van daer de Noortftar blinkt tot dacr de Kreeftzon brant,

Met zyne daden leeft. Magh hy in vrede ruften

,

Zijn faem en eergraf leert twee werelden haer plicht

,

En d'Amftelaer ontfteekt zijn krijgsmoet aen dit licht.

III.

Dit marmer dekt het hooft van Hollants Amiralen

,

De zeeftar van den Staet , zoo lang zy helder gloeit.

't Is zyn verdienfte , datwe een' vryen adem halen

En Nereus met geen dwang van ketens zit geboeit.

Dit licht , de trooft des lants , Europes grootfte wonder

,

Rees uit de golven , en ging in de golven onder.

IV.

Stont van dit beelt de fchets by Herkules pilaren

,

En aen den mont der Straet, die Brit en Vlaming fcheit,
En aen de Goede Hoop , men -z.»gli op gene baren

Gewelt of roof, zoo wijt matroos de fcheepen preit,.
Ditaenzicht, 's rovers fchrik, beveiligt alle ftromen,

'

Of dreigt den dwingelant op zynen hals te komen.

V.

Komt oit lafhertigheit het Vaderlant bekruipen

,

Wanneer het ongeval ons dwers drijft voor de boeg

,

Men laet' geen bleke fchrik ten boezem innefluipen

,

Zoeke ook geen hulp uitheemfch, een man is milps genoeg.

Dit marmer, dat elk ziet metheldren luifter pronken

,

Is d'cêlfté vierfteen , om elk Hollantfch hart t'ontvonken.

VI.

De waterleeu , van jongs ter zeevoogdy gefchapen

,

Heeft zich gekromt, gequetft aen zynen rechter voet,

Die 'tonweer ftilde op zee. aenfehouwer laet hem flapen,

Want wordt hy wakker, hy, ontvonkende zijn moet
Door 't flingerftaerten en het krullen van zijn haren

,

Komt ieder waterplaeg op nieu in 'tfchilt gevaren.

Of
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Op het geheele Wafen van den Amirael.

Beproefde dapperheit by eene trits van kronen
En onzen ftaet verdient dees' Helt den Adeldom

En viervout wapenfchilt , het loon van Mavors zonen.
Vorft Luidewijk hangt hem de Riddersketen om.

Gy fchenkt aen deze kroon de lefte en befte parel

,

Uw' leeu , den woutvorft zelf, o Katholyke Karei.

Het Kruis.

Kruisridders , belgt u niet om dezen Edelman

,

Om Helt De Ruiter, al heeft hem uw eedtgefpan
Te Malte of Rodes 'tzwaert niet op de zy gebonden.
Men vraegt het out Algier: dat fpreekt met duizent monden:

Noit kromp de halve maen , de hoop van Ormans huis

,

Mét grooter fchrik , dan voor de Ruiters vierkant kruis.

T)e Ruiter te Taerde.

Zoo blank in 't harnas ftondt DeRuiterop 't kampanje,
Wanneer hy , Perfeus van ons aengevochten lant

,

De trotze zeebanier van 't heldenryk Oranje
Liet zwaeien

,
en om 't hooft de dappre rechte hant.

Hy vryde Andromeda noch voor Britoen en Gallen,
Waer hy met zijn Pegaes den lande niet ontvallen.

Het Qorlogsfchip.

Dit is het vliegend paert, welk onze Helt beklom,
Wanneer een Waterdraek, te fchielijk opgedondert

E>e vrye Maegt begrimde en dreigde van rondtom.
Op 'tbriefchen van zijn ftem ftont lucht en zee verwondert
Men hang dit zeepaert met zijn wieken in 'tgeftarnt
Der vloten toevlucht, als de zee afgrijflijk barnt.

tiet grof Gefihut.
Dit koper Funen dwong tot zyn gehoorzaemheit

Toen ï: zich voor Nieuburg liet
, gelijk een donder horenGuftaef

,
mistrooftig om zijn* ydlen arrebeit

'

Klonk dit gelmt vol fchrik te Gottenburgh in doren
Men eer, fprak Vrederijk, dit -zegenrijk metael

*

En fchonk het aen den fchilt van ons Aertsamirael.

*De Leeu.

Wien paft de Spaenfche Leeu, om op den fchilt te pralen?
De Vorft der dieren voegt den vorft der Amiralen

,

De boiTchenheerfchappy het regimênt der zee.
Draegt hy de pylen en het flaghzwaert zonder fchê,

Al drukt geen goude kroon zijn kringkelende haren,
Hy vecht alom getrou voor Neêrlants vrye baren.

<De Ridderlyke Orde van Sint Michiel
Wie ciert de keten beft van Vrankrijx Sint Michiel,

Dan M i c h a ë l , die , met Godts fchilt en breukvry flagzwaert
Te vaft gezeten in den zadel van zijn kiel,

Den voorhuitloozen voor Europaes heilant daghvaert

,

En klinkt elk zeedraek op de lenden, dat het kraek',
En >t ondier gal en bloet en ingewanden braek'.
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Op de graftekenen van den grooten AM I R A E L.

De gepluimde Helm.

De {tonnende oorlogshoet met zwaeiende pluimaedje

Ciert niemant met meer glans , dan 's Lants Aertsamirael

,

Die zynen topperslioet , zijn eerfte hooftcieraedje

,

Dus heeft herfchapen door de kracht van zijn metael.

De Rufting.

De Ruwaert aller zeen , uit zeerots opgewaflèn

,

En tegen ftael en loot van kintsbeen af gehardt

,

Behoeft geen pantfer, geen gefchubde harrenaflen.

Zijn hart is fcheutvry , dat een' bui van kogels tart.

De Wapenrok.

Wien voegt dees* wapenrok ? den Amirael der Ridderen

,

Die , zonder dit gewaet , den zeevloek heeft getemt.

Hoe zou 't gewelt , verfcheen hy dus geciert , weêr fidderen

,

Welk deinsde, als hy de doot betriomfeerde in 'themt!

De Hantfchoenen.

Met ongefchoeide vuift en klem van forflè vingeren

Kan Hollants Jupiter van zyn' zeeadelaer

Den gloênden blixem in de Britfche vlooten flingeren.

* Hy hoeft geen hantfchoen , die geen vier vreeft noch gevaer.

De Sporen.

Dit zijn de fporen niet, waer mê de Zeeufche Ruiter
Zijn moedigh zeepaert noopt op 't ongemeten ruim.

Dat ftuift van zeiven in op zeeplaeg en vrybuiter ,

En hoeft noch roê noch fpoor, als hy 'tberydt door 'tfchuim.

De Amiraels Staf.

Neptunus watervork ftilde op een' fprong het blazen

Der dolle orkanen , eens dqpr Junoos wrok gefticht.

Zoo keert , als d'oorlogftorm op zee begint te razen

,

Op 't wenken van dees' ftaf , alle onraet tot zyn plicht.

De Sabel.

Dit flagzwaert , edel ftael , klooft ongediert en reuzen

Op alle zeen den kop , in Perfeus rechte hant

,

Die bluts en fchaerden , die de fnê verftompen , kneuzen

,

Strax uitflijpt op de rots en 't krijt van 'tEngelfch flrant.

D>e Standaert.

De zeehek, die, op 'tfooor van groten Alexander,

Europe en Afrika beuookt , en daer het licht

Eerft opgaet, plant alom dees' zegeryken ftander,

Waer voor noch Kormantijn, Charneflè en Chattam zwicnc-

De Amiraels Vlag.

Grootvorften, zwicht, voor wien wat golven kruift moetvvyKcn»

En 'tleen verheffen van uw' waterheerfchappy

;

Men ziet voor deze vlag al 'tront zijn vlaggen ftryken.

De Ruiter voert alleen de vlag der zeevoogdy.

A. MOONEN.
j. A 1*
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J. Antonides, van der Goes,
Op d'aenkomft in 't Vaderlandt van het lijk van wijlen

den Ed. Manhaften Heere

MICHAÈL DE RUITER,
Ridder

, &c. L. Admirael van Hollant en Weftvrieflant.

Aen de Edele Moogende HE ER EN,
De Heeren Gecommiteerde Raden ter Admiraliteit'in de Mazc.

MTn Zangheldin neemt deel in d'algemeene rouw
,

En durft het groote lijk met een gedicht begroeten
,

Het^geenze eerbiedigh komt opofferen aen uw voeten,
Zeeraeden aen de Maes

, getuigen van de trouw
'

En deught des Mans
, die , tot een Ammirael geboren ,En tot verdadigmgh van uwe vlagh gekoren ,Vw zeerecht heeft beweert met ongekreukten moet

,Zoover de werreltkloot befpelt wort van de baren
En zijne daden afgemaelt heeft met zijn bloet

Opjafereelen, al zoo duurzaem als dejaren.T mühage u niet
, dat u mijn dicht wort toegewiit

'

"Die t lijk hebt mgehaelt met zulk een eer en vlijt.

'

GY komt dan 't Vaderlandt nu t'huis in zulk een ftaet,U groote Ruiter! die , van daer de dageraet
De kim met roozen kroont en gloeyende robynen

,

Tot daer de zon, vermoeit het aerdrijk toverfchijnen,
Haer ftralen krimpt, en zich verkoelt in Thetis bron,
Den donder hooren liet van uw gevreeft kanon
Die, zwevende in den gloet der barftende granatenEn i„ een vicrpoel, als ten afgront uitgelatenVan buskruit en harpuis, verliftightKL,
Noit wiert gezenght, maer fteets 't geluk ha/óp uw zvGy komt

:
maer niet gelijkge uit zoo veel watertogen

En zeetriomfen , by Barbaren en gedrogten,
En Turken overal zeeghaftigh zijt gekeert :

*

Noch zoo, gelijk toen 't land, alom Tellier overheert
Van vyanden , de keel en afgeteerde longen
Van hunnen havix klaeuw geparft en toegewrongen
Verwachtende in den hals nu reets de laetfte fnée ,

'

Door uw beleid en moet weer adem fchiep uit zee':
Daer gy ,

ten dans gaende op 'tmuzijk der donderklooten
Tot vierwerf overwont twee Koninglijke vlooten

:

Noch komt gy evenwel als een die zegepraelt,
Maer met zijn dierbaer bloet heeft zijn Triomf betaek.
Aldus voltooide, naer een rcex van Heldendaden,
Epaminondas eerft zijn kroon van lauwerbladen,
Toen hy, getroffen in het hevigft van den flagh,
Den fchicht liet {teken, tot hy zich veiwinnaer zag-



Maar in een ftroom van bloet uitvaren liet zijn leven

,

Zoo dra zijn vyant uit het velt was weggedreven.

Het Y , zoo menigwerf gezegent door uw hand,

Gelijk een parel aen de kroon van 't Vaderlant

,

Verwacht het Hcldenlijk ; dat van de Maes ontfangen

Met dankb're erkentenis , en met den rouw behangen

,

Die 't waerdigh overfchot van zulk een krijgshelt paft

,

Uit zee wort toegevoert : daer 't naer zoo zwaer een laft

Van ftaetbekommeringh en oorlogsdapperheden,

Waer mee 's Mans krijgsdeught zelf heeft d'eeuwen afgeftreden

,

In 't marmer grafgewelf de ruft verwacht in 'tend,
De zoete ruft , hem in zijn leven onbekent.
De kruiderijen, die het lijk, door zoo veel baren

En ftormen hier gefleept, noch van 't verderf bewaren

,

Wecrftaen 'tgewelt der tijd met minder tegenweer,

Als deedie balfemgeur van zijn onfterflijke eer;

Die heeft in feilen brant van oorlogh
, t'allerwegen

Geloutert en beproeft , een duurzaemheit verkregen.

Gelijk de Fenix , als nu allermeeft zijn ftam

Ten einde fchijnt , zigh door de riekende outervlam
Van Nardus en Kanneel vcrecuwight met meer glanflèn.

Met welk een kroon zult gy 't eerwaerdij* hooft bekranflèn»

O Amfterdam ! die d'eer geniet van 't groote lijk

In 'tgraf te zinken , tot een ceuwigh Heldenblijk?

Wat ftevenkroon zult gy nu op zijn haeren pallen

,

Die hy niet lang voorheen veroverde op de plaffen,

In allerhande lucht ? met welk een keur en pracht

Van vlaggen wort hy beft ter aerde nu gebracht.

Daer nergens Scheepen op de Zee met wimpels prijken

,

Die hy niet voor zijn macht eerbiedig heeft zien ftrijken ?

Al 's werelts vlaggen dan , en d'eer van 'tzeegezagh
Geveilight en geftaaft , beftaen in zijne vlagh

:

Die zy zijn lijkfipres , die" magh alleen hem kroonen.
Maer hoe zal 't Vaderlant zijn dankbaerheit betoonen!

Is 't in die Lijktombe op te Tieren tot zijn lof?
Hoe heerlijk men die voltrekke in konft en ftof

,

Noch bouwen fchooner graf in hun gedachteniflèn

Die hem waerdeeren eerft , nu zy zijn daden miflèn.

De nijt , hoe wrevel , heeft toch met het leven uit

,

En voelt dat haer gebit op dootgeraerhte ftuit.

Noch was 't genoegh den naem maer op de zark te lezen

Voor zijnen lof. wie kan daer van onwetend wezen?
In welk gevveft is toch zijn fabel niet vermaert

,

En blinkt veel verder als Orions oorlogszwaert

;

Maer 't was onze eeuw noit van den nazaet te vergeven

,

Dien 'tluften zal hem ook in marmer te zien leven.

Een eenig graf was voor dien Held ook veel te kleen.

Het nootlot wilde 'taen zijn glorie al belleen.

Het Vaderlant , door hem in meer dan veertigh flagen

Verdadight , daer hy heeft de zege weggedragen

,

Bewaert het lijk met meer eerbiedigheit en zucht

,

Dan 'tonderaerdfche Rome in menigh grafgehucht .
t



Het heilige gebeent der oude Kriftenhelden

,

Die tegen Neroos haet en Antonijn zich fielden.

'T oproerige Sicilje, och ons te wel bekent
Door zijn vermaerde doot, daer 'tfchuimende element
Van dootfchrik tegen ty en ftroom fcheen aen te wrijten,
En Etnaes oven tot den afgront op te fplijten

,

Heeft in haer vruchtb'ren lchoot het dierbaer ingewant

,

Als met een voorfpook , juift aen 't Sirakuzer ftrant.

Niet anders , dan of die beveiliger der baren
By Archimedes graf, na zulk een reex van jaren

,

Ten deele mee een plaets moft hebben , in hun daet
Eikanderen zoo gelijk ; die red den vegen ftaet

,

Door wiskonft , en hy weet de vyandiijke kielen
Door zijne fpiegels en hun vlammen re vernielen.

Decs als hy blixemt met zijn * Spiegel, waer hy ftreeft,
Ziet hoe de zee tot op het grontzant fcheurt en beeft

,

Waer op de donder , met een weerbarft aengeronnen
Aerdtbeving fchept, cn voert de doot uit zijn kanonnen
Ten rcye; of als hy op zijn hoogh kampanje in vier
En weerlicht voort gerukt, met Hollands zeebannier,
De waterfchenders komt beftoken en braveeren

,

En zietze al vlugtende en verbaeft hun fpiegels keeren.
De zee, zoo wel zijn graf van eere, als velt van moet,
Heeft d'eedle droppelen van zijn doorluchtigh bloet

,

Dat koftlijk heiligdom
, herfchept in bloetkoraelen.

'

Dan kan de werelt zelfs zijn grafftee naeu bepaelen.
Nu ftel vry Amfterdam haer konfl in 'twerk, en eer*

Met een gedachtenis
, die d eeuwen langh braveer'

,

Het lichacm , en vertoon in marmre tafereelén
Zijn daden, uirgevoert in alle werrelts deelen:
Op dat zijn deught, gelijk een vonk in tonder vat
En zich verfpreit , het bloet der helden in haer ftad
Te meer ontfteke

, en wekke alom de Batavieren
Het harte, om mee hun hooft met zulk een kroon te flerenEn dwingt den vyand in te toornen zijn gewelt

'

Als hy hoort noemen dien ontfachelijkften Held.

ioy7

* De oacm
van het

Schip , voor
dezen meer-
malen by
den Admi*
rael gc-

voert.

U I T V A E R t
Van den Ed. Manhaften Heere, de Heer

MICHAËL DE RUITER
Ridder, &c. L. Admiraei van Hollant en Weftvrieflant

, &c.

ZOo leght
,
helaes ! die waterhelt , Dat in zoo veel vermaerde flagen

Die fchrik der vyandiijke vlooten , De zeetriomfheeft weggedragen
De groote Ruiter , neêrgevelt ! Door 's Mans voorzichtige beleid

Europa heeft haer verwverfchooten En onverwonncn dapperheid
Van fchrik

, op zulk een zwaren val. O Siciljaenfche kuft 1 ö ftroomen

»

Maer Neêrlant treft het boven al , Is ons die Zecmars 'dan benoomen

!
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Trinakrië, met al uwfteên

,

Hoe (tont gy voor het hooft geflagen

,

Wat doodfchrik reed er door uw leen ?

Toen Micha'èl, voor uitgedragen

Op 't briciïchend waterpaert , vol vier

,

De Nederlandfche zeebannier

Aenvoerde , en in de Franfche vlooten

,

Op 't barden van de donderklooten

,

Engruwzaeme oorelogsmuzijk

Der zeekortouwen , viel ,
gelijk

Een Adelaer met klaeuw •en veder

,

Stort op een vlucht van gieren neder.

Scheen 'tu niet, ofTyfoëus weer,

Daer Etne vaft ftaet op zijn lenden

,

En fchict op hem haer wortels neer

,

Metarbeit zich zocht om te wenden?
En braekte met een helfch geluit

Een zee van vier ten fchoorfteen uit

:

En wentelde de ftuivende afTchen

Tot in de Middellantfche plaflèn

,

En glas en fteenen , halfverbrant

,

En brokken van Zijn ingevvant?

Terwijl al d'oever fchijnt te gloeien,

En fchud en davert op zijn loeien.

Scheent gy niet van uw* wortel af

Te fchokken , op den feilen donder

Des Ammiraels , hier op zijn graf

Noch ftrijdende als een waterwonderf
De buskruitwolken dekken \ (trant.

De roode haen krait moort en brant.

De zee fcheurt open tot den navel

:

En Scylle ontduikt de vlam der zwavel.
In zulk een ftorm en oorlogsgloet

,

Ten kofte van het Franfche Moet

,

In zulk een onweer op de baren

,

Moeft Michaëi ten Hemel varen.

't Bedroefde Neêrlant, plat getreên

En afgepij nt door ooreloogen

,

Heeft noch geen grooter ramp geleêflj

En fchreit vergeefs met bloedige oogen

Op 't heldenlijk , dat in dees'noot

Te vroeg ten roofviel aen de doot

:

Indien hy anders isgeftorven,

Die zoo veel glorie heeft verworven

,

En in het eeuwigh diamant

Met zijn rapier en ftrijtb're hant

Zijn eigen daden heeft gedreven

,

En met zijn bloet zijn lof gefchreven.

Wat werreltsdeel weet van zijn deugh*

Nietmet een vollen mont te fpreken

,

Zelfs in het bloeien van zijn jeugt?

't Zy hy in 't Ooften door quam breken

:

Offchuymde d'Afrikaenfche kuft

,

En Amerijke ftelde in ruft.

Of tot den Bosfor opgevaren

,

Verdadiger der vrye zee.

Ofankerde voor Chattams ree.

Oftemde witte en zwarte Mooren

,

Als was 't geluk hem aengebooren.

Meflyne trek vry 't rouwkleet aen,

Hem, die haer quam van 'tjuk bevrijden

»

Zoo verre uit onzen Oceaen

,

Bezwijkt zijn been , in 't hevigh ftrijden

»

Maer niet de moet , die onverzeert

De doot in haer gezicht braveert.

Nu fier vry alle drie uw kapen

,

Sicilje , met het heldenwapen
Van Neêrlants grooten Ammirael'
Terwijl het lijk met ftaet en prael

Wort in het vaderlant ontfangen

,

En 't flagzwaert in 't geftarnt gehangen.

J. Antonïdes, van der tjoes.

LYK-ROUW DER MAAS-STROOM,
Op de treurige Ontfangkcnis van het Lijk des grooten Z E E-V O O G D S

MICHAËL DE RUITER-
E En ander, in zijn Rouw-galm uyt gelaten,

Verhef zijn (tem , na 't berden der granaten;

Na 'tbald'ren der kartouwen; na 'tgebruys

Der Baren ; 't {laan van hagel en harpuys

,

En wat zich lofTe uyt meer en mind're monden

;

't Geloey van ftorm , en onweer , en al 't geen

Den afgrond zelf doet dav'ren in zijn gronden

;

Daar 't huyl' , en brull' , en donder' onder een.

My fchijnt de fmert beklemt de ftem te flikken,

En kropt de borft met hijgen , en met hikken , ^



En zuchten, doodfch, én treurig; want de fmart
En droefheid leyt gelijk een Heen op 'thart,

Wanneer we hier den toeftel zien voor oogen,
Der haatelijkfte en naare ftaci-praal

,

"Waar met den Staat , in ftee der eere-bogen

,

Ontfangt het Lijk van Hollands Admiraal
Geen Admiraal, maar die de naam een 's Vaders
Des Vaders, om het eerlijk bloed in d'aders,
Met recht verdient; diens zorg, en liefde-zucht,
Voor 'sLands behoud, en welftand, was beducht:

Geen Admiraal die met de vlag te voeren
Zich zelfs vergat , of t'eygenzinnig was

;

Of, 'tgeen den Staat gevaarlijk kon beroeren

,

Een and'ren koers wouw zetten op 't Kompas.
Geen Admiraal van woorden, maar van daaden*:
Op blijkb're zeeg met Lauwren overladen • «

Dien niet de drift des Volks, of 'tvalfch verzier
Met zege kroonde, op 'tydel ftraat-getier -

Maar dien de moed van wijshcyd wierd geregelt
't Beleyd gevolgt van deugd , en dapperheyd ,

'

Tot dat alfins de zege zelf bezegelt •

Zijn moed en deugd, en wijshcyd, en beleyd.
En ziemv helaas! Hem in een Jacht verfchijnen-
In 'tbrumgezeetvanSchans-kleen, en Gordijnen'
Met zwarren baay gedekt op \ Paveljoen I

Zoo plag hy niet de Baayen aan te doen,'
Te (leuren 'tneft van Roover, en Vrybuyter,
De Vrye Zee te veyl'gen van geweld;

Of daar tde nood vereifchte, fleren Kuyter
Te vliegen, met zijn Zeepaard, over 'tveld

Gelijk een brandt op 'tveld der blauwe baren*
En komt hy dus na 't Vaderland gevaren

I

Men vindt geen ftof van blijde Zege-zangen

'

Men draage in 'tzijn 't
P(emeene rouw-sewaad

Sicilje , zag uw' kuft die Parel zinken

,

En dacht men noch zijn glori te zien blinken
Men rcek'ne dan voor zoo veel ons geluk

'

Dat gons zoo lang van ons verlies en druk
Onkundig hield; och! mocht die druk verflijten
Met niet van nieuws, door >t naare treur-vertooe

Die hart-quetfuur, en borftwonde, op te bijten;
En in die wond te vrijven zulk een loogl

Wy fcheenen zelf de Winter, en de Winden,
Met ons verlies medoogende te vinden

;

De Zee geleek hier me gevoelig van

;

Want elk weerhoud het Lijk zoo lang hy.kan-
Of zocht hem elk t'omhelzen na zijn waarde ?

Of moeft het Spaanfche, en wild' het Engelfch Rijk,
Ssssss z
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Dc deugd, die liefde, ontfag, en achting baarde,

Na 's Mans verdiende , erkennen in zijn Lijk.

De Maas een poos in 't harnas hecht beflagen

Wraakte infgelijks 't gebijt van bijl en zagen,
Als fchrikte hy voor dees aankomft; doch geparft

Van hooger hand breekt open met een barft,

En recht als moeft hy dus zijn wanhoop melden,
Stort als een zee zijn vollen boezem uyt

,

Gelijk een krop van traanen , op de velden

:

Tot dat hy weer zijn armen fluit;

En 't Lijk beklemt , en ophoud , in de haven

;

Als poogde hy 't aan zijn Zeehof te begraven

:

Om hier de Stad, uyt zulk een Avondftraal

Van Hollands befte en grootften Admiraal

,

Een tweede glans , en luyfter
,
by te zetten

;

Gelijk haar d'eerfte haar groote Inboorling gaf

:

Zoo ftrekten tot haar glori twee trompetten

Erafmm wieg , en held de Ruyters graf.

Doch twijl de Maas zich weer ontlaat in traanen

,

En zwakker word met die den loop te baanen

,

Bevind hy dat den Amftel , hem te fterk

,

(Die 'tStaats-gezag (telt met zijn macht te werk)
Het groote Lijk ontweldight uyt zijn armen

:

Hy fchudt den kop, en in zijn eer gehoont,
Veracht met een het laf en vruchtloos karmen,

Die dus zijn moed , en dus zijn recht vertoont.

Zoo moeft ik dan mijn vloed en waat'ren leenen

,

Om mijnen Held te ontfangen , te beweenen

,

En quyt te gaan? nadien men rechtevoort

My neemt het geen my eygen toebehoort

:

*De Ruyter
, op mijn rug te paard geftegen,

Otltfing alhier der» groote" Watcrtoom
,

Tot dat ik Hem , verheerlijkt met den zegen

,

Hier weer ontfïng, en opzette aan mijn zoom.
En nu hy my , van fnooder lot getroffen

,

Dus wederkeert , verbied men my te ftofTèn

Op zijne Tombe? of word my , met de dood,
Ontzegt het Lijk t'ontfangcn in den fchoot ?

Of zoude het min op onzen Oever ruften

,

('kHeb 't zwaar verlies ter noöd dus ingefchikt;)

Indien we y
s Hëlds gebeente en graffte kuiten?

Hoewel my 't hert geen yd'le trooft verquikt.

'k Haat dan de pracht der Marm're graf-gewelven

,

Nadien men daar de Ruyter zal bedelven

;

Wat baat de Deugd verheerlijkt na de dood

,

Op 't mirten van zijn wijsheid in den nood ?

'sMans fchadubeeld is ydel, en vergangkelijk

;

Wie oyt het waar' in waarde en achting hiel

,

Erken zijn deugd, en daden, heufch en dankelijk,

En draag hier van het denkbeeld in de ziel.

j. O u p A A N'



ROUW- EN ZEGEN-ZANG,
Ter eeuwiger Lof, en Rufte

Van den Ed. Heer

MICHAËLdeRUYTER,
Hertog , Ridder , &c. Lu

Admiraal Generaal <van

Hollant en fVeJivrieJlant.

EYnd'lijk is dien Helt aan 't ruften

,

Dienbewuften
ADMIRAAL, en fchrik der zeén;
Dien*ontelb'ren Zegen-plucker,

Enontrucker
Van zoo menigen tropheén

:

Die te warer 't Landt noch {tutte

,

En befchutte

Voor een onherftelb're val

,

Toen 't gebouw des Staats zoo zakte

,

En verzwakte:

Die toen ftreed voor Neerlants wal
Dat twee Konings vlooten vlooden

,

Vol van dooden

,

Driemaal achtereen in 't jaar

,

Daar aan d'uytflag hing befchooren

,

't Lant verlooren

,

Of behouden uyt gevaar.

Ruft dan vry eens , werelts wonder

!

G' hebt hier onder

Eenmaal eer genoeg behaalt

;

Mits bevochte fteven-kroonen

Blijkbaar toonen

Dat men in 't getal al dwaalt.

Daar geen pennen van Poëten

Stofmeer weten

,

Door de overvloet van ftof :

Kan een Heldt langs helde-trappen

Hooger flappen

,

Als op dhoogfte trap van lof?

Neen ! neen ! Neerlants roem derHelden

!

Kloekheyt fielden

U tot Veyliger der Zee

;

En tot fchrik der Water-plagen

,

Die 't verjagen
Van haar macht geen nieuw meer dê.
Die uw Daden naam wou geven

Deed' maar even
Als die 't toorts-licht van de Zon
Poogde met een lamp te luiftren

,

't Zouze duift'ren

,

Wantgyquaamt, gyza.igt, en won.
Ruft dan , puyk der Admiralen

:

't Zege-pralen

Dooruw kloek en wys beftier

,

Is op aarde in top-volftreden

;

't Heeft dan reden
Dat u eenmaal 't Eer-grafcier
Maar,ay mv

!
'kvoelonder tfchnjven

tBloetverflijven;

Ja mijn hert ontzakt my heel

,

Als ik denk
, hoe 't Lant zal derven

,

Door dit fterven

,

Zoo een dierbaar Lant-juwecl

:

Daar de Goddelijke vonken

,

Steeds uyt blonken

,

In zijn Godsdienft , ofGezag
;

Zal die Zon dan niet meer blinken ?
Moeftdie zinken

Ineenvreemtgeweft? ach! ach!

Ja , daar fcheen hy toe gebooren.
Van tevooren

Was hy 't fcheut-vry Schilt des Staats •

Zoo veel bald'ren, barften
, braken ,

'

Uyt zee-draken

,

Schaften nooit dien Helt iets quaats.
tSsssss3 Maar



io6z t

Maar zou hy Achil gelijken

,

'tMoeft eens blijken

Dat zijn voet geen ramp weerftaat

:

Eynd'lijk moet een kruyk (na't fpreeken)

Toch eens breeken

,

Die zoo lang te water gaat.

Laat dan 't Siciljaans Meffinen

Zich vry dienen

Van die duur gekochte doot

;

Neen ! geen vyand zal 't zich roemen

;

Want het noemen
Van zijn Naam ,

zijn lof vergroot.

Zwijg de naam dan van dien Ridder,

Die 't gefiddcr

Door uw merg en beenenjoeg:

Die als Pe^feus op zij n pennen

Aan quam rennen

,

En als Monfters u verfloeg.

Maar dien roem der Nederlanders

Gaf heel anders

Aan zijn lantzaat juichens ftof

;

Als hy Konings vlooten knakten

,

Datze zakten

Met verminkte le'en na 't Hof.

Nu , mijn lants en druk-genooten

,

Zijn 's Lants vlooten

In dien grooten Man ont-Hooft ?

Neen ! dien wakk'ren Helden-queker

Laat ons zeker

Krooft na , dat niet min belooft.

Toen dien eed len Heer van Gelder
Voorden Helder

Strekte 's Vaders arm op Zee

,

Daar het Noodtlot hem benijden

Meer te ftrijden

,

Toen hy proefvan wond'ren dê.

Toonde toen dien nooit volprezen

Niet te wezen
(Schoon behuwt) een Mavprs zoon ?

Wat zal dan den Staat niet wachten

!

Moedt , en krachten

,

Van zijn Krooft ; die jong gewoon

Was de werelt te verbeelden

Wie hem teelden

,

Door veel blijken van zijn moedt

:

Daar hy toonde hoe Arentsjongen

Nooit en zongen
Anders als den Arent doet.

Laat nu vry die Zee-gedrochten

,

(Die niet zochten

Als een peft te zijn op zee)

Haar verjagers doot vry reek'nen

Vreugde-teek'nen:

Neen , Zee-plagen , die 't u dê

Heeft een nazaat 't Lant gefchonkefl»

Daar men vonken

Vroeg van 's Vaders vuur in zag

:

Die zal 't Kuyter-fpoor beftappen

,

En vertrappen

Die niet vlie'n wil voor zijn vlag.

Hertog, Ridder, groote Ruytë*»
Geen vrybuyter

Wacht min gees'hng van uw Krooft

:

En niet meer kan d'ingezeten

Doen vergeten

U te miften , dan dien trooft.

Weg dan tranen ; 't kon niet ander*
Nederlanders

Voer dien wak'ren M i c h a ë l

Op Elias Ruy ter-wagen

:

'k Zie 't we er dagen,

Als zijn Engel krijgt 't bevel.

D. ScHttt^'

rouw-
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R O U W-K LAGE,
Over de Dood van Hollands Grooten Admiraal , De Heer

MICHAÈL DE RUITER,
En het Ongeval, 'sLands Zeemacht, indeMiddelantfchezee,

federt overgekomen.

'
z (~^ Eval, dat noyt De Ruiter aan dorft randen
VJ" Met ongeval , daar zijn beftiering blonk

,

Die noyt de Zee bcflagen zag met fchanden

,

Daar Neerlands eer en glory in verzonk

,

Zoo lang de toom van 't Zeepaard op de Baren
Zijn dapp're vuyft , en voorzorg wierd vertrouwt

;

Waar by de Staat noyt qualijk is gevaren,
Wen zijn beleid die viert of wederhoud

:

Dat los Geval heeft end'lijk d'ys're keten

,

Waar met het aan 's Lands welvaart fcheen geboeyt,
(Nu los gerukt) zich van den hals gereten;
En van dien dienft als walgend' en vermoeyt,

Schijnt verder als uytzinnig uyt te fpatten

,

En recht den Staat te fteken naar het hert

,

Met 's Lands Gezag, en Zeemacht, aan te vatten;
Die, eerft verdeelt, nu niet verdadigt werd:

Noch dorft zy 'tniet, zoo lang de Zeeheld waakte,
Die gauw te Roer zich op 't Kompas verftond,

En 't zy wat ftorm
, ofdwarling, hem genaakte,

't Bedrog der Zee koft peylen tot den grond:
Om dan 't verderf, en d'ondergang dier machten,

In wederwicht gehouden by dien Man

,

Met wis gevolg, enuytkomft, af te wachten,
Bracht ze eerft de Dood als in haar eed-eefpan •

Welk evenwel den Held niet durft genaken
'

Als met van verre een Helfche Donderkloot
Te werpen, ofz' in 'tzwind'len hem mocht raken-

Die hier Achil gelijk word in zijn dood

,

Aan 't uiterfte eynd der ccne voet getroffen .-

Daar zulk een flag dien Piler , dien Duïl *

,

En ach ! met hem 's Lands Steven-zuyl doet ploffen

,

's Lands-ecr-pilaar , waar op het zwaar gefchil

Des Zeegebieds , met daden meer , dan letteren

,

In 't eeuwige geheugen ingedrukt,

Beflifcht ftond ; dien geen vyand kon verpletteren

,

Indienze niet uit nijd waar omgerukt

:

, .
Wie kan helaas! aan 't eeuwig Zegeteken
Der voor ge tijd gedenken, dat hem 'thert

,

De gal, en 't bloed, niet zwellen , berften , breken
En zieden zal, van weedom, fpijt, en fmerr-,

't Zy toen de Zon , in 't toppunt opgevaren

,

De dag te kort , en noch , en noch een dag
Te kort zag , en moeft duyken in de baren

,

Op 't vierde licht, voor 'teyndevan den Slag:

Ssssss 3 Die

* Cajus
Duillius

,

Btirgermee-

ftct van
R^mcn, is

d'eerfteder

Romeynen
geweeft

,

<liedc Kar-
thaginenfen
te water
overwon

;

fn daarom
met een
Schceps-

zuyl, en
veel Eerre-

kenen, van
den Raad en
't Volk van

Roomcn

,

verheerlijkt

wierd.



io6z

Die Slagh , de ramp der Koningklijke Schepen

,

Tot dertig toe gezonken , of verbrand

,

Of voor de vuyft , in 't ent'ren aangegrepen

,

Met Heldemoed verovert , en vermant

;

Die Slag, waar in een Hoofd van 's Vyands Vloten,

Een Admiraal, gebogen in het ftof,

Zelf van den Slag , en hoeze wierd befloten

,

't Verflag quam doen den Staten op hun Hof:

Of toen de Leeuw van Holland op de Stroomen

Van Engeland , die (loot , of openbrak

,

Hen innetoomde, en niet zich liet betoomen

,

't Vuur in hun Vloot en Magazijnen {tak;

En noch voor 'tleft twee Koningrijken temde,

In hun vereende, en trotfe Watermacht,

En Montagu in zulk een prang beklemde,

Dat hy , dien 't Schip ontzonk , in Zee verfmacht

:

Waar is de glans dier dagen heen vervaren

!

Wie weert ( en breekt hun ketens met gebruys )

De dwing'landy der Trotfen van de baren?

Wie brengt ons nu hun Admiralen t'huys?

Hoe is, helaas! dat Zee-toneel verandert!

De Schermen van dat heerlijk Vertoog

Om veer gerukt , en op dien Wapenftandert

Geftolpt het peuyn van deerde Zegeboog;

Dies ziet men nu de kracht van d'cer der Vloten

Aan brokken , hier , en daar , en ginfeh , verdeelt

,

En flauw gevolgt van lafTè Bondgenooten

,

Daar 't los geval met haar befchering fpeelt

,

Tot daarze , tot lijf-berging in de Haven

Gedrongen , word befprongen van 't geweld

,

En als een romp gebrand in 't dok begraven

;

Niet als voorheen verdadigt van dien Held

:

Helaas! Achil, eens aan deen zy geweken,

Zag ,
op de fchrik des Volks , om dat gety

,

Van Hektors toorts de Vloot aan brand gefteken

;

Maar onze Achil leyt eeuwig aan d'een zy

:

Nu laat ons niet het Heldelijk betreuren

,

Maar treur om 't leed van 't quijnend Vaderland

:

Doch 't is vergeefs met klagen 't zwerk te fcheuren

,

Men fchcurt vergeefs zijn eygen ingewand;

Hy , als een Held ten Hemel opgeftegen

,

Befluyt en kroont zijn dagen met een glans

Waar van noyt eeuw de glory uyt zal vegen

;

Voert onbezwalkt zijn onverwelb're Krans

:

En uyt de Vloot hoogheerlijk opgevaren,

Zietz' achter zich verzinken op de Baren.

J.
O Ü P A A N'
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Grafïchriften op den zeiven.

I.

Hier wordt de RUITER van het Vaderlandt befchreit,
Zyn zeekund\ vafte trouw en heldendapperheit

,

"Van Godt gezegent in de befte en bootte tyden,
Verdiende een Zeelaurier in vyftien groote ftryden.

II.

Hier ruft de RUITER, hooft en heil van Hollands vlooten.
De vrye Staat werdt door zyn voet in 't hart gefchooten.
Die nooitvolpreezen Heldt was met zich zelf te mildt.
Dat onwaardeerbaar bloedt werdt veel te licht gefpilt,

III.

Dit's 'tgraf des Heldts , der Staten rechterhandt

,

De Redder van 't vervallen Vaderlandt,
Die in een jaar twee groote Koningkryken

,

Tot drymaal toe , de trotze vlagh dee ftryken :

Het roer der vloot, en d'arm daar Godt door ftreê.

Door hem herleeft de vryheit en de vree.

G. BRANDT.

R E-



R E G I STER.
\
ardenburg. Het Ooftindifch fchip Aar-

denbarg veroorzaakt door zyn traag-

heit in 't zeilen veel fchade aand'an-

dre fcheepen. 918.

Aart van Nes
,
Zeekapitein ,

quyt zich

dapper tegens Blaake. 41,42- draagt

zich manhaftig in de zeeflag tegen de Sweden in

de Sont. 154. wordt Schoutbynacht. 251. is in

lyfsgevaar door 't omflaan van zyn floep. 353. wordt

Viceadmiraal van de Maaze. 378. leidt den eedt

af. 403. begeeft zich op 't fchip Rotterdam. 405.
valt onder d'Engelfchen en is in noodt. 4x8. ver-

haal van 'c geen hem in den ftorm en daarna was be-

jegent. 428. raakt in gevecht met d'Engelfchen, en

ontzet twee OoPtindiichvaarders. 4^9- wordt door

Wildtfchut enOoftrumverlaaten.43o.komtmetelf

fcheepen by de vloot , en wordt bedankt. 43 o. wordt

naar Rotterdam gezonden. 432- wordt L. Admiraal

van de Maaze. 463. voert vooreen tydtde vlag van

den Opperadmiraal in 't gevccht.4S<5. vecht met den

Engelfchen Admiraal van de roode vlag. 514. wordt

van de Ruiter a*anzyn boordt ontbooden. 517. hun

onderling gefprek. 518. wordt naar Bofton gezon-

den. 584. vecht op de rivier van Londen, dol.

raakt met den Viceadmiraal der roode vlag in 'c ge-

vecht. 669. in groot gevaar van te verbranden. 669.

. .komt de Ruiter tegens de fcheepen der blaauwe

vlag te hulp. 67%. ontzet zyn broeder. 675. vecht

met Prins Robbert. 85 S.

Abraham Faas , Vlaamfch Kapitein. 5 8 7.

Abraham Hodge. 322.

Abraham van der Huift wordt Viceadmiraal. 401.

doodtgefchooten. 4S S . zyn lykftacy. 5 oo, 5 oi.

Abraham Kaftelein deelt den 'Griffier Fagel een ge-

wichtige tyding uit Colchefter mede. 710.

Abraham Kokquet. 412.

Abraham van Peer. 73 6.

Abraham Schryver. 802.

Abraham Taalman. 809.
Abraham van Zyl. 5x8.

Achrner Tune Keizer. 241.

Adelaar. De jonge Adelaar komt by de Ruiter. 62S.

Adeldom dooreige deugt verworven is depryswaar-

digfte. 4.

Admiraliteit tAmfterdam ftelt order om den Engel-

fchen het onderzoek der koopvaardyfehecpen te be-

letten. 105. de Ruiter wordt Prefident in d'Admi-
raliteiten. 45 6. de Raden ter Admiraliteit t'Amfter-

dam zoeken te weeg te brengen dat de Ruiter van

Amfterdam zou afvaren. 4^7.
Adriaan Bankert ,

Zeekapitein , naar Landtskroon ge-

zonden. 180.

Adnaan Bankert zyn fchip zinkt. 515. met achtien

fcheepen afgezonden, om d'afgedwaalde en vol-

gende fcheepen te befchermen. 520. ontzet drie

fcheepen. 570. wordt L. Admiraal. 537. komt met
vyf Zeeuwfchc fcheepen by de vloot opChattam.

579. zeilt de revier van Londen op rot by Grave-

zandt.587. vecht met de witte vlagge. 072. komt
ïn perfoon by de Ruiter in de vloot , en begeeft zich

op 't fchip Domburg. 795. raakt nevens de Ruiter

in gevecht tegens Prins Robbert. 800. lydt fcha-

de en wordt van de Ruiter ontzet. 8 00. zyn be-

dryf tegens het esquadre der witte vlagge. 8i<s.

vecht met het esquadre der witte vlagge onder

Eftrée. S57.

Adriaan Bras. 399.

Adriaan Bruinsvelt fneuvelt in de Sonr.

Adriaan Dirkfz. Houttuin. 155. wordt doorftormvan

de vloot gefcheiden*, en komt na den ftorm by tien

oorlogfcheepen en drie Ooftindifchyaarders. 43 ï-

komt op het Doggers Zandt. 43 5- vervalt byna on-

der d'Engelfche vloot , maar wordt door een Huis-

duiner galjoot gewaarfchouwt. 43^. kruift ontrent

Vlekkeren. 43 6. befluit naar 't Vaderlandt te ver-

trekken. 438. komt met acht fcheepen by de

vloot. 443. wordt doodtgefchooten. 49*«

Adriaan de Haaze , Zeekapitein , doorfchooten. 64S'

Adriaan Takobszoon Ruiter neemt een kleene ka-

per. 4* 1 -

Adriaan van Kruiningen herneemt een Hollandtfcne

koopvaardyfluit van de Lngellchen. 427. wordt

van zyn befchuldigingen vrygefprooken. 740,

Adriaan Lampfens.

Adriaan Michielszoon , vader van den Admiraal»

wordt in de wieg leggende uit den brandt ge-

bergt. 3. zyn huwlyken en hanteering. 4-

groot getal zyner kinderen.

Adriaan Teding Berkhout.
*

Afbeelding van de Ruiter van den Koning van Vrank"

ryk begeert. 533. wordt in de Raadtkamers te

Admiraliteiten opgehangen. ^ '

Afkomft uit Hechten (lamme, en verfcheide
voor-

beelden van dien. 7/

Aftoght van de Ruiter geprezen. 5 22'

5

2
j'

Agatocles. ,f'
e

Alarm. Looze alarm. 1-89. alarm op d'Engel ,c

kuft. 44<j. valfche alarm in den Briel.

Aldert Matthyszoon.
7,1 '

Algemon Sidney. ZietSidney. .

f

Algiers. Toeleg om de Turfche rooffcheepen al<^»

te verbranden mijlukt. Al

Algierfche Rover tegen ftrandt gejaaght en ^
brandt.

Algierfche Zeemaght.
23S.

Algiers met 78 5 Itukken gefchuts na de zeekant v
^

zien. 242. nieuwe moeite met die van A^t,
ju-

do- redenen daar van. ï<5y. tic Ruiters beden*'

gen over het bedwingen van de Algierfche

vers, aan van Beuningen gefchreeven. 610l6
li.

Alida Jans van Middelburg , moeder van den A
'

miraal de Ruiter.

Alkayer of Koning der Negers bewoogen door e

gelchenk van vier ftoop brandewyn. 1/'

Allardt Pieterszoon de Boer. 443. afgezet.
44r

Alliantie met Engelandt.
'

Alyaga, Opperfte der Douane te Algiers.

Amak, een eilandtin Denemarken. I7f>
J0|

Ambafladeurs van Engelandt. ,

jn
Ambaftadeurs van Zweden koomen uit Engel*"

Goereê. 5-9. Ziet Gezanten. 1Qt
Amboina.

. 20O.

Amftel. Kapitein van Amftel. a •, <je

Amfterdam. Vroedtfchap van Amfterdam beiw»

Ruiter tot Opperadmiraal te helpen vorderen^.

^

toelegh om d'oorlogfcheepen voor Amuer
^

brandt te fteeken ontdekt. . L~fcher-
Amfterdamfche Regenten ftellen order op de ^

ming hunner ftadt. - _Pffefchon-
Amfterdams grootburgerfchap aan de Kuiter gc ^

ken. j{t>
Andries Bilde. . . „ „,o «e-

Andries van der Burg, Konful fAlgie». *3 8'^.
vangen. ja7-

Andreas Doria. A«-



Andries Fortuin.' 2 g >

Anhold. 2l y[
Anna van Gelder, de Ruiters derde Huisvrouw. 20.
Anna de Ruiter, jongfte dochter van den Admiraal

REGISTER.

5*5.

, door

362.

166.

611.

144.

116.

47-

fterft aan de pelt.

Annemabo , een Engelfche fterkte in Guinea
buskruit gefprongen.

Annobon.
Antigoa.

Antonides.

Antony Fernando.

Antony Korneliszoon.

Appleton.

Arabifche boeken en kaarten te Salet: opgezocht voor
den Staat.

94>
|

Arlingtons aanmerkelyke woorden met de Hollandt-
fche Ambafladeurs gewilTelt. <ji<5.

Armand du Cambout.
^ 0<J |

Armand van Gramont, Graaf van Guiche, komt
nevens andre Edellieden op 's Landts vloot. 774.

'

Armoe van de Ruiter in zyn jeugt.
<j,

Arnando Dias , een Spaanfch Renegaat, van de Ruiter

'

tergalgeverweezen. S4.
Arnoudt Gyfels , Admiraal van de vloot naar Portu-

gaal.
9

Arnout van Overbeeke , Kommandeur der Ooft-
indifche retourvloot. 722t

Artykelsbrief,nopende deordres ontrent de vloot.403'.
Artykelen der overgeeving van het eilandt Goereê'
op de Guinefche kult , in handen van de Rui-

ft

*er
" 3 Io5 3 11 -

Asjan door d'Engelfchen verlaaten. 357'
Askue op Loeveitón gebraght. 500. zyn oordeel van I

de Hollanders. 504. Zoekt Georg.
Atteftatie aangaande het falueren en refalueren, tuf-

fchen de vlaggen van Vrankryk en den Staat der
vereenighde Nederlanden voorgevallen in De-
cember 16 52. 548. aangaande het falueren en re-
felueren van de Ruiter en Montagu. <ïa. Van de
Ruiter en Laufon.

Atteftatie van de Hollandtfche Admiralen, aangaan-
de hetfalut en contrefalut, tufllhen de Ruiter en
den Engelfchen Viceadmiraal Laufon vooreeval-

617AuguOa. Toeleg op Augufta. 971. Wordt eeftaakt o-ri

'

Auke Stellingwerf, L. Admiraal van Vrieflanc 11'
fneuvelt.

3

j?2
Aukes. Ziet Douwe Aukes.

Avontmaal. Heilig Avontmaal op de Ruiters fchip
gehouden. I? g t

Ayamonte. IIt

Aylua , L. Admiraal van Vrieflandt , komt met de
Vriefche fcheepen in 't Konings Diep. 57 3.

B.

Baakens langs de ftranden. $42.
Baart Dirkszoon van Purmerent

, Scheepsluite-

nant, wordt vermoordt. 089.1
Bakus. 2IIt
Eankerr. Ziet Adriaan.
Barbados, gelegentheit daar van. 363.

|

Barbadosvaarders. Toeleg op d'Engelfche Barbados-
vaarders. 6Q~

BarentHals. ^1
Barent Hom. %7l\
Barent Maartenszoon. 894.'

garkley doodtgefchooten. 480. i

Barkleys lyk gebalfemt en naar Engelandt gè-
voert- 500.

Barmhartigheit van de Ruiter aan vyanden bewee-

zen. 1?. aan een Franfch fchip, dat ten einde van
leeftocht was. 76

Baron de Bufca op 't voorfchryven van de Ruiter by
den Koning van Vrankryk weer in genade aan-
genoomen.

Baron Muskerry. 3S2!
Bartholomeus Rietbeek. 325]
Balliaan Senten verovert een Parlementsfchip. 3 6.
Baxftarre.

jöS'.
Beaufort, Admiraal van deFranfche vloot. 46%. be-

denkingen over de conjunétie van de Hollandtfche
vloot met Beaufort.

Bedaartheit van den ouden Tromp in 't vechten 59'

bededagen. 55, 381,407,408. alle maanden gêhou-

n1en
' 459>MS.

bedrog van een Engelfch Kapitein. I49 .

Behulpzaamheit der Engelfchen. jj.
Beleg van Bergen op Zoom. ^
Bellechere. 320. doodtgefchooten. i(U

'

Belooningen van den Staat 's Landts Opperhoofden
toegevoeght. 45. geilek op t veroveren van En-
gellche fcheepen. 37o R

Belt. De Belt.
379, 3

So.

Bentivoglios getuigenis, noopende Hollandt en Zeel
landt.

Bergen in Noorwegen. De Hollandtfche vloot komt
daar voor 't landt. 415- krygr tyding van 'r gevecht
der Engelfchen met d'Ooltindifche fcheepen in de
haven van Bergen. 415. vlyt aangewende om de
fcheepen aldaar leggende uit te prcflen. 41c twee
fregatten en een galjoot daar na toe gezon-

Bergen op Zoom. 3. belegert.
Bernard de Salinas koomende van Londen

, begroet
den Ruart en de Ruiter. ^ ss

Bernardus Somer maakt een lykdicht op zvn Schoon-
broeder van Gelder. Stf*. zyn gefprekmetde Lira,
Afgezant van Spanje. IOOI

beroerte ontrent de Ruiters huis op 't Waals-
eilandt

- 741 742 -4?
Beflag der Hollandtfche fcheepen in Vrankryk' 117

der Franfche in Hollandt. 120. der Hollandtfche
weer m Vrankryk. m

Beverning. Ziet Hieronimus.
Bevefier. De Ruiter komt daar ontrent. c 97Beunmgen Ziet Koenraadr.

blsty^^
BilTchop van Munfter verkundight den oorlog^

g£ verlar^ ^ Van Gro^
Blaake

,
Admiraal van 't Engelfche Parlement vechtmet Tromp. 21. met de Wit en de &r «zyn gevecht met Tromp by Doeveren. 3 c £ %Poortlandt.

3 9. hy ontmoet de Ruiter op z -n toehc
naar Barbarye cn begroet hem met eerfchcSten en
door zyn Kapitein. '

Blaauwe vlag van Tromp bevochten, v
7
Pr

*

volgt.
J

'
vcr"

Bleeking. S 1?*

Blydtfchap over de Ruiters wederkom!! uit Gui-

Blok doodtgefchooten.
l%% 3 90' 3

J
tf*

Bockum. 432.

Bodegraven verwoell. \
9 '

I Bodley, Engelfch Kommandeur.
7
4t

Boertreden van den Koning van Zweeden met den
Gezant Terion. i S<y, Boemeden te Keulen. 8«.

Bon verovert. ^y
'

Tttttt
Bona!
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Bona. De kaapBona, een uithoek van Afrika. 230.

Boos. 443-
Bootsgezellen die wegliepen geftraft. 140.

Boreel. Zoekt Willem Boreel.

Bornholm. III.

Boshuizen, Kapitein. 204.

Bofton. Toeleg op Bofton. 584.

Boter. De Ruiter befmeert zyn fchip met Yrfche bo-

ter om den vyandt t'ontgaan. 16.

Bottrou. 325.

Boudewyn Keuvelaar. 424.
Boukhorft. 25.

Boyle. 3S2.

Brakels ( Johan ) dapperheit op de rivier van Chat-

tam. 574. wordt eerlyk beloont. 583.
Brakel (Pieter) , Schoutbynacht , naar Lubek gezon-

den. 194., 204.

Brandt te Londen. 54<>-

Brander. Engelfche brander op de Ruiter afgezon-

den , en wyiïèlyk door zyn beleidt afgekeert. 5 1 9.

Brandclcheepen. Belooning aan het volk der brand t-

fchecpen , die de Turken zouden aanvallen , be-

looft. S2.

Brandtfcheepen. De Ruiters zeggen dien aangaan-

de. 501.

Brandewyn. Groote onorde daar door ontftaan. 353.
Breemer Schipper mifleidt de Hollandtfche vloot. 43 4

.

Breit. Ptyzen van Breft afgehaalt. 606.

Briefder Ambafladeuren, Meerman en Boreel , uit En-
gelandtaan deHeeren Staaten Generaal gezonden.

616. der Amba(Ta<icuren vanBeuningen enVryber-

gen. 706. der AmbafTadeuien Halewyn en Boreel.

703. van de Raden ter Admiraliteit. 224,285, 331.
van VanBeuningen aan de Ruiter, 49 S. aangaande

de Ruiter en zyn aftoght. 523. van Chriftiaan de V.
Koning van Denemaiken, aan de Weduw van de

Ruiter. 1000. van Don Jan van Ooftenryk aan

de Ruiter. 921. van Eduard Bakwel aan de Rui-

ter. 91 o. van den Raadrpenfionaris Fagel aan de

Ruiter. 83 S. van den Graafvan Sandwich aan den

Generaal Monk. 43 9. van den Groothartog van
Toskanen aan de Ruiter. 9^8, 909. van de Gevol-
machtigden op 'sLandts vloot aan de Ruiter. 395.
Van Hamel Bruininx , aan de Staaten Generaal cn

den Griffier Fagel , nopende de Hongarifche Predi-

kanten. 934,935. van den Keurvorft van Branden-

burg aan deWeduwe van de Ruiter. 999. vanden
Koning van Denemarken aan de Staaten Generaal.

216. van den Koning van Engelandt, waar by En-
gel de Ruiter in zyn Ridderlyke waardigheit wordt
beveftigt. 90S. van den Koning van Spanje aan

de Ruiter. 926,928, 9S0. van den Koning van Tri-

poli aan de Ruiter. 244. van den Koning van

Vrankryk aan d'Eftrades. 53^. aan Beaufort. 544.
van Malapert. 940,941. van den Onderkoning van

Sicilië aan de Ruiter. 953, 9)6, 95 8, 980. van den
Prins van Oranje aan de Ruiter. 721, 771, 784,

792, S08, S27, 845,85:0,868,982. aan de Weduwe
van de Ruiter. 998, iootf. van den Schoutbynacht

van Algiers. 232. van de Ruiter aan den Opper-
ften van Saleé. 74. aan den Engelfchen Komman-
deur Withorn. 95. aan de Raaden ter Admirali-

teit t'Amftei dam. io<J. van de Raaden ter Admi-
raliteit aan de Ruiter. 106. van de Ruiter aan den
Hartog van Medina Celi. 110. aanMontagu. 169.

aan den Zweedtlchen Admiraal. 207. aan den Al-
gierfchen Schoutbynacht. 232. aan den Koning van
Tripoli. 24<y. aan de Staaten. 261. aan Francois

Selwyn. 349. aan den Heere van Reede van Rens-
woude. 303. aan die van Genua. 127, 12S. aan

den Ridder Paul. 132. aan deWit , aangaande zyne

STER.
verrichting op zyn reize in Guinea. 390* 391. aan

de Staaten Generaal, raakende d'ordre om de rivier

van Londen in te zeilen. 580% aan den Raadtpen-

fionaris de Wit. 087, 71 8. aan den Prince vaa

Oranje. 694, 772, 793, S97. aan den Raadrpen-

fionaris Fagel. 906. aan de Staaten van Hollandt>

tot ontfchuldiging van den Ruwaart van Putten. 718,

719. van de Staaten Generaal aan de Ruiter. 73 2>

SoS, S39, s<* s '

Brief van de Staaten Generaal , wegens de zeeflag

tufichen d'Engelfchen en den Heer van Walk"

naar. 386. van de Staaten van Hollandt aan de

Ruiter. 66, 199, 679, <j8o. aan de Heercn Wiraen

en de Wit
,
wegens de weigering van den L. Ad-

miraal Tromp. 79S. van de Staaten van Vriellandt

aan de Ruiter. 714. der Staaten van Zeelandtaan

de Ruiter. 739. om de rouw over de Ruiter te

beklagen. 99S. van Terion aan de Ruiter. 999*

van Tromp aan de Staaten ,
nopende zyn bedryfon-

trent de blaauwe vlag. 526. van den Generaal Val-

kenburg. 335. van den Raadtpenfionaris deW11

aan Mortagne
,
nopende 't ftryken van de vlag. 275*

aan de Ruiter, over het vangen van denRuwaarr.

710,717. van Withorn. 95-

Brieven van reprefalie van d'Engelfchen tegen ae

Hollanders. m
Briel loopt gevaar van d'Engelfchen. 69}'

Briel. Valfche alarm aldaar. 759,760. bekommering

daar voor. 7^'
Bril. Bril op de neus , by de Spanjaarts voor een

teeken van deftigheit gehouden. 287*

Bruinsvelt , Schoutbynacht. 492,

Buats dapperheit.

Bulters, een Zeekapitein , wordt doodelyk gequetft en

I fterft kloekmoedig. 49-

j

Bul gezonken. 49*-

Bulft.
>

37*-

Burgerfchap van Amfterdam aan de Ruiter ver-

eert. 7Ó > H'
Buskruit naar de vloot gezonden , en van d'Ooitind1

*

fche Compagnie te leen verzocht. ****

Cabotiere. 8oi«

Chapey.^Landing aldaar. 5 8.

Charleroy. Zyn Hoogheits toght derwaarts. 7<*4-

Charnefle , een Engelfth Fort, befchooten en ingenoo*

men. 571. men oordeelt dat Fort niet houwbaar te

zyn. 571. het wordt verlaaten en omver gewor-

pen. 572,

Chattam. Krygsraadt nopende den toeleg op Chat'

tam. 567. de Ruiter komt aldaar. 574. fchutge-

vecht op die rivier. 574. fcheepen aldaar ver-

brandt. 577, 578. blydtlchap in Hollandt over den

zegen aldaar behaalt. 5
s ?'

Chriltiaan, Koning van Denemarken , laat een danK-

dag wegens de verkregene overwinning houden ,
en

de Heeren Staaten voor hunne hulpe bedanken. 1 91'

befchenkt de Ruiter met een goude keten.

Chriftiaan de vyfde , Koning van Denemarken ,
be-

fchenkt de Ruiters ftiefzoon met het reebt van

Adeldom. 620. beklaagt de Ruiters doodt.

Chriftiaan, Prins van Denemarken.
Chriftiaan Ebelszoon.

Chriftiaan Elders.

Chriftiaan Kloppenburg.

Chriftiaanshaven , een haven te Koppenhagen, *
•

Chrifloffel Adolphs, Stempelfnyder

pel van de penning over de vreede met ^o
van de Overheit betaalt. ^i-

540.

44S.

Ui.
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Chriftoffel Mings. 381. doodtgefcbooten. 49 <y.

Chriftoffel Mynnes, Engclfch Viceadmiraal. 47S.
Commiflïe aan de Ruiter van dcSraaten Generaal om

over hunne vloot by de Wielingen te gebieden. 23.
zyne commiflïe tot het Kapiteinfchap. 9. tot het
Schoutbynachtfchap. io. tot het Viceadmiraa!-
fchap.

67>
Cornelis Thomaszoon. 4^
Cornelis Tromp wordt verplaatft , en krygt zyn laft on-

der 't Kollegie ter Admiraaliteit t'Amlterdam. 403.
Cornelis Tromp meteenigefcheepenvand'Engellchen

omcingelten in groot gevaar. 48^. cioor de Ruiter
ontzet. 4S5. zyn onverzaagtheir.495. hy komclaa-
ter by den vyandt. 513. vecht tegen het Engelfch es-
quadre van de blaauwevlag. 510. brengt dat op de
vlucht en vervolght het den gantfehen nacht. 517
bedenken op dat vervolgen. 517. hy vervolght 's an-
derendaags noch de blaauwe vlag. <>ai. keert te
rug en wordt van d'Engelfchen vervolgt. 521. komt
voor de Wielingen en zeik het Landts Diep in. 521.
wordt van de Ruiter befchuldigt, en fchryft aan de
Heeren Sraaten. 525. wordt, op het voorftel van
den Raadtpenfionaris de Wit , door een refolutie
van de Scaaten van Hollandt van zyn ampt ontflaa-
gen. 52<y. komt by de Wit in den Haag. 527.
zyne aanbieding, die den Heeren Staaten wordt be-
kent gemaakt. 527. zyn verzoek . en refolutie daar
opgenoomen. 527. hy vecht met het esquadre van
de blaauwe vlag. 859. wordt te Londen met groore
eer onthaalt. 9o7>

D.

Daniël de laFeur , Nederlandtfche Konful te Tou-
lon.

II2
Dankdag in Nederlandt. 499, 500. in de vloot over

de overwinning van Chattam. 5S0. in Hollandt
daar over gehouden. ^g-

Dankdag over de vreede met Engelandt. 607I 8 84
over 'tverlaaten van Uitrecht. S8 J"

Zweden"
Denemarken over de oerwinning der

Dank-en-bededae.
\
9
Z'

Dantzik. 97. De Nederlandtfche vloot komt voor
Dantzik. 99. blydfchap daar over. t oqDavid de Vries, Konful te Salée.

David de Wildt komt als Gecommitteerde in 's LaiSs
vloot.

796
David Vlug wordt Schoutbynacht. 528. metdezink-

fcheepen naar de Middelgronden gezonden. 7S1. te

rugontboden. 7S2. van wandevoir befchuldigt. 739.
vonnis by den Krygsraadt t'zyner ontlafling gewe-
zen. 739, 750'. hy wordt doodtgefchooten. S04.

Deane, Engelfch Admiraal, doodtgefchooten. 49.
voorfpook aangaande zyn doodt. 52.

Deenendoen uit Koppenhagen een uitval op de Zwe-
den. 2o2.

Deenfche oorlogfcheepen voor Dantzik. i 0 i.

Deenfche Overften eifchen om de Ooftindifche vloot

der Hollanders in de haven van Bergen in Noor-
wegen tegen d'Engelfchen te befchermenhonderdt-
duizendtryxdaalders. 415.

Demofthenes afkomft uit flechten ftamme. 4,
Deventer. Het fchip Deventer wordt verzeilt. Sotf.

Diemermeer. Het Ooftindifch fchip Diemermeer, dat
tevoorenvermiftwas, komt te Bergen. 438.

Dirk de Munnik. $02.
Dirk Duizend. 39

§'

Dirk Krynen Verveen. 155. fterft te Koppenha-
gen- i«.

Dirk Pater. S otf.

Dirk fieterfz. Roodthooft. 398.

STER.
Dirk Schey, van de Ruiter naar Livorno gezon-

den
- 130.

Dolman.
g 99>Don Andrea d'Avola , Prins van Montefarchio. 931.

Don Antony PimenteldePrado. 303.
Don Diego Ferdinand de Kordua , Overfte vanMa-

laga, onthaalt de Ruiter treflfelyk. 72.
Don Eflevan de Gamarra, Gezant van Spanje inden
HaSe - 220.

Don Francifco de Toledo, Viceroy van Sicilië, ver-
wellekomt de Ruiter. 92?>

Don Jphan de vierde, Koning van Portugaal. S. laat
de Nederlandtfche Bevelhebbers en Kapiteinen met
goude ketenen en gedenkpenningen befdienken. 14.

Don Johan van Mendofa, Admiraal van Portugaal. 14.
Don Jan van Ooltenryk fchryft aan de Ruiter '921!

fchryft zyn reis met de Ruirer af ter zaake van zvri
ziekte. 3

Don Melchiorde Siflerna , Viceroy van Sardine'
bewvlt de Ruiter groote eer.

'

Don MichelAlonfoFenolet.
9Z? '

Don de Valasko. 9
\
U

Donderflag in 't fchip van de Ruiter. i 0Q Ia t'

Doots overdenking verftrekt de Ruiter een prikkel tot
kloekmoedigheit. r

s

'

Doodt voor 't Vaderlandt is loffelyk

Dooy belet de Franfchen in Hollandt in te vat

Dordrecht. Opftandtdes volks aldaar om zyn H00T
heit te vorderen. 1 V»

Dorp, Admiraal van Hollandt. '«*

Dortmouth. De Ruiters komlt aldaar. 596 . befchrv-
ving van 't gat van de haven dier plaatze <L

Douane. ' ^ yo '

DouweAukes. 39S. zyn gedenkwaardige heldendaad
in t gevecht tegen Askue. 2y ,g

Douwning wordt van Koning Karei in genade aan-
genomen. 220. Ziet Georg.

Drontheim.

Droom van de Ruiter.

Duinkerkers. De Ruiter kruift op de Duinkerkers 7komt 'er by twee en ontjaagt deneenen een prys 8.
de Ruiters kry gsliit tegen hen gebruikt. U

Uuins. Toeleg van de Hollandtiche vloot op Dirns
door regenwinde verhindert. A7 AAoCBeSft naarEn^landt om de vreedehand^te

Culfac. Gefteltenis van de haven en 'r X92"

fac. S99. 'tfortwordt te v^eefsaa^?"

E.

jgbbe^ Wonderlyke ebbe belet de landing der vvan-

Ed
va

l

n

n
TP

di

i
hei

,
t Van

r
den Tr!P°leefchenKonina. 24?.van denRaadtpenfionansdeWir. 0

Eduard Bakwel fchryft aan de Ruiter.
Eduard Montagu zeilt met de Eneelfr „t„

9°9 '

de Bddr. I7| fchryft aanwS'Jt RuT
ter. 172. raakt in een fcherp gevecht mer IL."
Brakel. ,70. zyn fchip wo'rdt doorben Xaangefteken en verbrandt. 6?l . zyn

Eduard Sprag vecht met de Hollanders op de riviervan Londen. tfoi. met Tromp. S59. zyndeïïyk"

Eedt, den Magiftraaten in Hollandt opgeleidt ter gel
legenheit van het gefchil metVrankrvkover ' be-
flaanderHollandtfchefcheepen. *

120Ee
d

d
eZJ

UiVe

r^-
4
°l

inh
?
udc van den eedtdoor

de Ruiter als Opperhooft der vloote , gedaan. 403

.

valfcheeeden om geldt gefworen. \6\
Tttttt 2 Eei:
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Eeuwig edi£t. <JI2. vernietigt. 693.

Egbert Meeszoon Kortenaar quyt zich dapper in de

Sont. 155. wordt Viceadmiraal van de Maaze. 170.

wordt L. Admiraal. 377. fneuyelt door een kanon-

fchoot. 3S2.

Elandt du Bois. S94.

Elburg. Verdrag aldaar gefloorerktuffchen Zweden en Evert Antoniszoon,

Poolen. lol.

Ellendige toeftandt binnen 's Landtsdoor d'aankomft
• des Konings van Vrankryk. 67 S.

Engelfchen raaken in oorlog met de Nederlanders

onder Kromwel. 20. geven brieven van reprefalie

tegen haar uit. 21. ftaan naar de heerfchappy over
de zee. 21. hun verlies in de zeedag by Scheve-
ning. 57. zy leggen toe om de fcheepen, havens
en zeelteden van den Sraat met vuurtuigen te ver-

branden. 16. ftryden om 't gebiedt der zee. 3S.

beweerden eertydts dat de zee gemeen en vry was.

ibid. toonen zich gcdienftig om de Hollandtfche

matroozen en vaartuigen in den ftorm te bergen.

143. plegen vyandtfehapopdekuft van Afrika. 290,
291. krygen achterdocht of de Ruiter niet naar

Guineawas. 318. befpringen trouwlooslyk de Smyr-

S T E R.

Ernft: van Ailua. *9J.

Ervarentheit van de Ruiter.

Effen, 't Schip Effen lek gefchooten en naar Palermo

gefleept. 94?.

Eftrées getuigenis van de Ruiter. Sof.

Europa. 1o?«

f6.

Evert van Gelder vervalt onder d'Engelfchen, die zyn

fchip veroveren. 434. zyn fchip in den brandt rede

zich zelve. 482»

Evert Gerritszoon verzaakt de Kriftelyke Religie te

Algiers. 184.

Ewyk. S09.

Ewout van der Horft. 5 2 ?-

Ewout Pieterszoon Worft. $•

F.

Fagel (Gafper) fchryft aan de Ruiter. 838. komt

aan de Ruiters boort. 847. zyn voordel aan den

Krygsraadt. S4&«

Falmouth. GraafyanFalmouth, 3
82,

Fairfax. 2i9«

Falfter. 2H-

nifche vloot. 376. taften de Hollandtfche fcheepen jFarina, 4 mylen van'toudt Karthago gelegen.. 23 r -

uit Ooftindienaan in de haven van Bergen in Noor- Fero. d'Eilanden van Fero. 38?-

wegen. 4i<>. verbranden de Hollandtfche koopvaar-
|

Floris Blom. 44?-

Floris Kant. 69$'

Flokkenius de Ruiters Predikant. 3
1 7-

Foy. Befchryving van de haven dier plaatze. <yo4'

Fran^ois Palm. 4<*0,

Frans van Niedeks fchip wordt reddeloos door den

ftorm. 44J-

Francifcus Ridderus. 4°9 '

Frans Roys. z7*

Frans Sehvyn. 3
41,

Franfchen verlaten het Sticht en OveryffeL sS °'

Franfche gevangens worden van de Ruiter te Ban*'

lona aan landt gezet en naar Marfeilje gezonden»

115. voorflag om die op de vloot te verdeelen va°

de Ruiter verworpen. &°7'

Franfche Edellieden op de vloot. 477. zyn in g
r0°

fl

gevaar en bergen zich op het fchip van Evert
J*

Gelder.
C 4»*'

Franfche Ridders in de vloot. 505. begeeven z»cbm
een floep om een Engelfchen brander aftc k^'
ren. 519-

Franfche fcheepen van de Ruiter genoomen. H3'
klaghten daar over in Vrankryk. 1 l

f

'

Franfche vloot in zee onder Beaufort. 46 1- beraadj-

flaging over de conjunctie van die vloot met de Hol'

landtfehe. 4<j<j. bedenking op de conjunctie van de

Hollandtfche met de Franfche vloot. 544. order by

de Ruiter daar op beraamt. 54
1»'

Franfche vrybuiters doen groote fchaade.

uit Ooftindien aan in de haven van Bergen in Noor-
wegen. 41 <). verbranden de Hollandtfche koopvaar-

ders in 't Vlie. 534.
Engelfchc gevangenen , op Kormantyn bekoomen

,

worden te Martinique aan landt gezet. 305. van

de Ruiter ontflagen, en van fcheepen en lyftocht

verzien. 373.
Engelfche fcheepen genoomen.

3 34, 371.

Engelfche vloot in zee om naar de Sont te zeilen. I64.

zeilt naar de Belt. 172. onder Monk in zee , komt
op de Hollanders af. 47S.

Engelfch Predikant van de Ruiter genoomen en onder-

vraagt. 8 3 7.

Engelfch Schryver getuigt lofièlyk van de Rui-

ter. 882, 9S9.

Engelfch Trompetter tracht zaat van oproer in de
vloot te ftrooijen. 691.

Engel de Ruiter , des Admiraals eenige zoon , noch
geen vyftien jaaren oudt zynde , vaart mee zyn va-
der naar de Mtddelandtfche zee. 173. hem wordt
een vaendel opgedraagen op de kuft van Gui-
nea. 307. gezonden om den Hartog van Aumont
te begroeten. 541. wordt tot Kapitein-Luitenant

geftelt op 't fchip van Van der Zaan. 503. tot vaft

Kapitein verkooren en met een fregat naar Enge-

. gelandt gezonden. 619. wordt te Londen heufch

bejegent en Ridder geflagen. 619. op zyn borft ge-

quetft. 66S. wordt belaft met drie fcheepen op66S.

kondrfchap te kruiden. 796. zeilt naar Wyandts
vloot om die te bezichtigen. Sio. wordt Schout-
bynacht. Só^SoH-" van zyn Hoogheit indatampt Franfche vruchten en waaren verbooden.

beveiligt. S79. met negen fcheepen gezonden om
{

Frafer
(
Johan ).

in 't Kanaal tekruiffen.^894. wordt van den Koning
j

Frederik de derde, Koning van Denemarken ,
begin

1

den oorlog tegen Zweden. 150^ 151. moet vee ae

Hl-
120.

7 69-

van Engelandt in de Ridderlyke waardigheit be-

veftigt. 907. krygt kennis van zyn vaders doodt.

997. wordt in zyn vaders plaats met den tytelvan

Hartog befchonken. looi. die tytel wordt , op zyn
verzoek, in den tytel van Baron verwiffelr. 1002.

Engel Janszoon. 43 §.

Enno Doedes Star neemt het Engelfch fchip Afrika.

166. wordt tot Viceadmiraal in de plaats van Koen-
ders verkooren. 529. weidt belaft vcor \ Konings

Landen aan den Zweedt overgeeven. 152. wordt

zyn hooghfte noodt van de Staaten bygeftaan. H3-

onthaalt d'Opperhoofden der Hollandtfche vloot«

ter maaltydt. . JX-
Frederik Henrik , Prins van Oranje, maakt de jw»

ter Kapitein en Schoutbynacht.
\vy>ft'-

Fredrik Stachhouwer, Schoutbynacht van

3
4tf.

I5ï-

12*.

vrieflandten 't Noorderquartier.

590. Fredrixburg, DeenfchefterkteinGuinea.

773. Frederixode.

Diepte kruiffen.

Equipagie van 's Landts oorlogfcheepen.

Erbarmnis van de Ruiter over d'ellende des oorlogs. Frikambault , Franfch Zeekapitein.

196. 1 Funenvan den Koning van Zweeden over ysing

Erpenius. 94. men, <§a-
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1 abriel Antoniszoon.

r Gael.
24

39>7 • j , , „. J 9" ^evaarlyke landing byKormantyn. w 248.
Galjoots uit de vloot gezonden om d'Ooftindiiche Gevangenen. Engelfche gevangene in den flag tegen

fcheepen en andie koopvaarders od te zoeken. 411. M«nk 0^tmpn - ^.~_KT~iJR.jk£j.fcheepen en andi e koopvaarders op te zoeken. 4 1

1

Galjoots naar d'Engelfche kuft gezonden. 440.
Gambia.

3 I4
Gardeloupe.

Gebeden door laft vandeStaaten om Godts zegen in

het zeegevecht gedaan.
^ <j

.

Gebedeftonden ten tyde van 't gevecht in verfcheide
Hollandtfche fteden gehouden. 858.

Gebedt van de Ruiter. 459.
Gebedts kracht in de Ruiter. S19.
Gebrek van lyrtocht in 's Landts vloot. S 7 5

.

Gebrek van Lootzen op de rivier van Londen bedre-
ven. 503.

Gedaante van de Ruiter. 9 s 9.
Gedult van de Ruiter in zyn krankheit. 9 S 3

.

Geheime ordre by de Raaden ter Admiraliteit beraamt
om d'Engelfchen het onderzoeken der koopvaardy-
fcheepen te beletten. 105. wordt van de Staaten in-

getrokken. IO{S>

Geheugenis van de Ruiter. 990.
Gelderlandt. Het fchip Gelderlandt wordt door de

holle zee reddeloos en opgezonden. 47 8.

Gelykmoedigheit van de Ruiter. 9 90 [

Geluk van de Ruiter. 1 9, 9 S <j .

Gelukkige Staat van de Nederlandtfche Republykna
de vreede met Engelandt in het jaar itftfS. gefloo-
ten. 6

Gelukwenfehingen aan de Ruiter. 49 s.
Gemor onder de gemeente over de tegenfpoedt te

lande. öoo

Van Gent. Zoekt Willem Jofef.

Genua. Die van Genua willen niet toelaaten dat de
Ruiter eenige Franfche fcheepen binnen hunne ha-
venbevecht. 127,129. peltte Genua. 129.

Georg Askue ontmoet de Ruiter by Pkymuiden.25.
raakt met hem in 't gevecht.27. neemt de vlucht. 28.
Admiraal der witte vlagge, raakt met zyn fchip de

STER.
Gefchil met Vrankrykter neêrgeleidr. i 12,

Geftalte van de Ruiter. 989'

Getrouheit der Mooren. 19. van de Ruiter aan zyn
Meefters beweezen. - 18.

Gevaarlyke landing byKormantyn. ™
348.

,— ».nio Kjy uw >_.».r->.. «mi tu muci net over-
geeven. 488. wordt gevangen en op >

t fchip van
Zweersgebraght. 489. opLoevefteingebraghr. coo
zyn oordeel tot lof der Hollanders. '

5 o4
'

Georg Douwning , Ambafladeur van Engelandt , komt
in den Hage en eyft voldoening van het geen on-
trent de Merlin was voorgevallen. <y4o .

Gequetften worden naar Rotterdam gezonden. 8 17.

de Ruiters verzoek hun aangaande. 8 1 8.

Geraard Haffelaar , als vrywillige op de vloot gegaan.

534. wordt doorfchooten. 00S.

Geraard Kallenburg
,
Kapitein op 't fchip van de Rui-

ter, quytzich dapper. 977.
Gerrit Abrahamszoon. 518.

Gerrit Andrieszoon Mak verovert de Karolus Qiiin-

tusopChattam. 575, 583.
Gerrit Boos. 443.
Gerrit Femszoon. . 155.
Gerrit Jakobszoon plant d'eerfie vlag op 't kafteel

Takorary. 327.
Gerrit van Lemme , Zeekapitein

,
quyt zich dapper

tegen de Spaanfche vloot. 1 3

.

Gerrit Simonszoon de Graaf. 352.
Gertsdorp,Rykxhofmeeftervan Denemarken.i 70,209.

Monk gekreegen. 490. gevangens van Nedederlandt
worden in Engelandt hardt gehandelt. 6%. men wei-
gert in Engelandt de Nederlandtfche gevangenen te
laten lollen en handelt ze hardt. 40 1. veiloffing van

^
zommige gevangenen. "402.

Gevankenis van den Ruwaart van Putten. 715, 71^
7*7'

Gevolmachtigden in 's Landts vloot, valfche geruch-
ten tot hun nadeel uirgettrooit. 44o>

Gevolmachtigden zeilen nevens de Ruiter naar 's Ko-
nings Diep om dat te bezichtigen. 451. vertrekken
naar den Haag en worden van de Staaten Generaal
bedankt.

Gevolmachtigden. De Sraaten befluiten weêi Gevel*
machtigden in de vloot te zenden. ,-48

Gezanten van Engelandt achten zich van de Hollan-
ders beledigt en vertrekken met misnoegen. 2o

Gezanten naai Denemai ken. l6
"

Gezanten van Zweeden koomen uit Engelandt in
Goereê.

Gezanten gezonden aan de Koningen van Vrankryk
en Grootbritanje.

6 g
Gezanten van Nederlandt t'onvreden , dat men hun
doen tot bevordering der vreede tuflehen Zwee-
den en Denemarken ten quade duidt. 2o<s. geeven
reden van 't bezetten der Zweedtfche fcheepen door
de Ruiter 20S. verzoeken d'Engelfchen en Fran-
khen de lefte handt aan 'twerk der vreede tuffchen
de Noorder Kroonen te helpen brengen. 20S.

Gezontheit. Wonderbaare gezontheit van 't volk der
yloote inGuinea. - ÖT>

Gibralter. Scheepsftryt voor die ftadt. 5'.

Giften aan de Hoofden van 's Landts vloot toege'
voegt.

Gysbert Hendriks van Weftbroek, zvntwee dochters
als Haven door d'Engelfchen in Weftindie gehan-
delt en door de Ruiter verloft.RÖvXp- ^ —^«'--^^yuiuiipuc aeit en aoor de Kuiter verlolt. ïl2

gezonden.

^hlntllT'^' bv Livorno van de Fran-ictien gevangen. iz7 . weer ontflaeen i 22 fnr^lrrmet den Koning van Tunis 22 < fWV L P
j

buiten Algiers bigraven.
35

'
Crft en wordt

Gillis Kaazen, Kapitein van een kaper. ï!'*
Gillis Salvo , Kommandeur van een brandrfchip t

gebannen
afgCZCt en b >l R*^*

Glochefter. HartogvanGlochefter. Vrl'
Godaart van Slingelandt.

Goddelyke beftiering verydelt de menfehelyke aan-
flagen buiten verwachting.

'

Godtvrucht.gheit van de Ruiter. 45 9, 61 c 9S6.Godtvruchtig zeggen van de Ruiter.
*

Goedthertigheit van eenige Hollandtfche matro£
zen.

fi

Goereê. 't Eilandt Goereê
,
op de Guinefche kuft eek-

gen 3 aan de Ruiter overgegeeven .

è
ZI

Goletta
,
een Kafteel dat aan de mondt der haven van

lunis leidt.

Goodfon, Viceadmiraal van Engelandt, komt aan 't
boordt vanWalfenaar.vjcnbuurp

3i\yKxnormeeiter van uenemarKen.i 76,209.
]

Doordtvan walie
Gefchut der Ooftindifche fcheepen te Bergen in Noor-

j

Gotskens (Henrik).
wegen aangehouden. 417-

|

Gouda keten van den Koning van Denemarken aandé
Gefprek van de Ruiter met een Franfch Kapitein. 17. Ruiter gefchonken.

'cmaiKen aan oe

Gefchenken. Ziet Giften. ! Goude kop aan de Ruiter vereert. 6o9 [

Tttttt 3 Goudt'-
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Goudtfche fluts. Poft aldaar gevat , en burgers en huis- i Henrik Gotskens.

,

luiden derwaarts ontboden. 7«4. Hendrik Hendrikszoon quyt zich dapper op de rivier

Govert't Hoen. 350. wordt Schoutbynacht. sog. !
vanChattam.503,

doodtgefchoi^en. 510,

Govêrt Pieterszoon. 518.

Graaf van Arlingtons gefprek met de Hollandtfche

Ambafladeurs. 616.

de Graaf de la Feuillade komt in de vloot. 543. zyn

voorftel in den Krygsraadt , en refolutie daar op ge-

noomen. 543-

Graaf van Guichekomt in de vloot. 476. quyt zich

dapper. 491-

Graaf van Hoorn naar de vloot gezonden. $S4- komt
in de vloot. 589. quyt zich dapper ontrent het Fort

vanHarwits. 591.

Graaf Jan van Hoorn. 573-

Graaf van Marlcboroug. 3 82;-

Graaf van Montery doet een bezending aan de Rui-

ter. 844.

Graaf van Sandwich fchryfc aan den Generaal

Monk. 43 9.

Graaf van Schafsburys bekentenis nopende 't geluk

der Hollanders 767. advys van 't uitroeijen van

Carthago. 77°-

Graaf van Stierum gequetft. 900

Graftteê ter eere van Tromp opgerecht] 5 9.

Greinkuft, waarom zoo geheten. 324.

Groeningen van den Biffchop van Munfter verla-

ten. 737-

Groenlandt. Gevaar van de Ruiter in Groenlandt. 7.

Groenlandtfche vaart van de Staaten verbooden. 47,

159, 461, SSo. onder zekere voorwaarden weer

toegelaaten. 159.

GuftavusSperling, Zweedtfchen Admiraal. 205.

H.

Haaringviffchery van d'Engelfche aangematigt. 20.

Tromp gezonden om die te bevryden. 22. voor-

deel der zelve ten aanzien van deezen Staat. 22.

Haaringbuizen genoomen. 22. een Hamburger aan-

gehaak en ontllagen. 447.
Harderwyk. 70S.
HardtVOChlighcit van een gequetft matroos. CJ6.

Harpert Martenszoon Tromp, vader van den Admi-
raal. 5S. doodtgefchooten. 5$.

Hartog van Aumont komt de Ruiter bezoeken. 542.

Hartog van Bragance, Koning van Portugaal ver-

klaart. 8.

Hartog van Beaufort , Admiraal van de Franfche oor-

logsvloot. 46%.

Hartog van Jork ziet de Engelfche fcheepen op Chat-

tam verbranden. 577.

Hartog van Jork vecht met de Ruiter. 667, 66$.

Hartoginne van Orleans naar Engelandt gezonden.

6i<>.

Harwits. Voorneemen van binnen Harwitste zeilen

met de Hollandtfche vloot geftaakt.
_

504.

Heilig Avondtmaal op de Ruiters fchip gehouden.

798.

Heldendaadt van Douwe Aukes. *7-

Heldt, Viceadmiraal van Denemarken. 187.

Hendrik Adriaanszoon , Kapitein. 204. neemt een

Engelfch fchip. 3 72, 480. over zekre misllag in een

geldtboeteverweezen. 505.

Hendrik Bielke. 213. ZietBielke.

Henrik Bokhoven. 421.

Henrik Brouwer
,
Zeekapitein ,

befchuldigt en vryge-

fprooken. 740.

Henrik van Fleury, Heer van Buat, quyt zich dapper

voor Kartemunde. iS°.

Henrik Knyf.
é4
/

m

Henrik Roerers.
, ]rJ'

Henrik Rofeus, Kommandeur van een brandtlchip,

terecht geftelt. 560. wordt in zyn dienft geicnorir.

Henrik Span. I*
7'

Henrik Vroom doodtgefchooten. "J*
Hieronimus van Beverning treedt in gefprek metzy»

Hoogheit over de befcherming der Ooltinaiicnc

38^
514.

Hoogheit over

retourvloot.

Hiftorifchryvers plicht.

Hitlant.

Hoogenhoek doodtgefchooten.

Hollandt vruchtbaar van Zeehelden.

Hollanders ftryden voor de vryheit der zeevaart.

Hollandtfche vloot gaat van voor Bergen in Noor-

wegen t'zeil. 420. komt op de Engelfche kuft.44<5-

voor de rivier van Londen. 447*

Hooghmoedt van een Spaanfch Kapitein . 1 f >
1 °'

Honiwood, Engelfch Gezant in Denemarken. 20»'

25J-

392.

700. 7°2*

3 dl.

25?.

Hoozen.
Hoornkens.

Hop (Korneüs).

Houtebeen.

Houttuin. 211. Zoekt Adriaan,

Houtebanen , Turkfche Bevelhebbers.

Hubrecht Schoonevelt , Luitenant van Kapitf»

Wildtfchut, wordt in een boete van drie maande»

gagie verweezen. ^Ir

Hubert van Gageldonk. * jffi
Hubert. De Hubert, Gezant op de vreedehandel fl»

Noordtfche Kroonen.
2 '

Huena.
i

*V'
Hugo de Groots fchryven aangaande LodewyK 0

XIV. noch een kindt zynde. 6M[
Hugo de Lionne fchryfc aan de Ruiter. 533. zyn r»

aan den Koning gegeeven.

Hugo TerlonTiÈSderr Gezant van Vrankryk in^"
ncmarken. f- _1 nn_ , rrUr

Huisduiner galjoot waarfchouwc eenige Hollanollcl

fcheepen voor de Engelfche vloor. 435'

Hungarifche Predikanten , te Napels op de galeyen zit-

tende, verzoeken de Ruiters hulp. 93°' refolui^

van de Staaten Generaal hen aangaande. 933- blie"

ven van den Refident Hamel Bruininx om hunne

verlofllng te bevorderen. 934, 935, 93 tf - _
wor

{5|,

uit hunne flaverny ontllagen. 96Z. opeen Engeli»

fchip overgezet en naar Hollandt gezonden.
9°?'

969'

67*;

J-

Jaardag van de Ruiter gevierr.

Jaarsveldt. Het fchip Jaarsveldtmafteloos.

jakob Andrieszoon Swart verovert een tnêe7 r
fchip. 480. loopt met zyn prys uit noodt w
Goereê. * S

Jakob Andriefz. Swart in geldtboete verwezen.
5°v

Jakob Baardt.
, . , r̂

rc

Jakob van Berchem, Kapitein, werdt ziek en u«

voor Koppenhagen.

Jakob van Bergen fneuvelt. -40
Jakob Binkes befchuldigt en vry gefprooken.

7*'

Mr
. Jakob van den Bofch , Penfïonaris van AW*
dam , beklaagt den rouw over de Ru«e« «j^
aanzynweduw.

Jakob Boshuizen. 4l g.

Jakob Centen , Zeekapitein» Ja
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akob van Heemskerk. » ^
akob Hoek. ^71.
akob Jakubszoon van Hoorn. 342.
akob Korneliszoon deBoer wordt Schoutbynacht. <*S.

,

akobus Lydius geeft zyn Belgium gloriofumm 't licht.

611.
Jakob Marion

, Zeekapitein
, afgezet. 525.

Jakob Muts. 398.
Jakob Philipszoon haalt Askue op het fchip van Zweers

over. lSs>>

Jakob Veth maakt den fchaadelyken toeleg der En-
gelfchen bekent op de Hollandtfche havens. 3 6

.

Jakob Wafïènaar , Heer van Opdam, wordt tot het
Admiraalfchap van Hollandt verzocht, 03. zoekt
verfcheide voorwaarden te bedingen. 03. laat zich
eindelyk daar toe bewegen. 64. Ziet Opdam.

Jakob Wildtfchut. 428. verlaat van Nes , en wordt
in hechtenis gezet. 430. vonnis tegen hem. 43 3.

Jakob "Willemszoon Broeder. 492.
Jakob Swart.

j<j 0 .

Jakobus Auguftüs de Thou komt wegens den Koning
van Vrankryk in den Hage. 119. zyn voorftel en
eifch. II9

Jakobus Golius verzoekt aan den Staatom Arabifche
boeken uit Turkyen te moogen koopen. 94. zyn
Iof

- 94.
Jakobus Sceperus predikt tot nadeel van de hooge

Regeerïng op den bededag ter Goude, en wordt in
zyn gagiegettjafr. 4o s.

Jan Aartszoon Verhaaf. 27, 29. wordt Schoutby-
nacht.

Tan Allarrszoon de Graaf. 79 [

Jan van Amftels fchip lydt groote fchade door 'ton-

Jan Bapnft de Graaf.

Jan Bogaart, Luitenant ter zee, wordt over misdryf
be.ch.ildigt. 433. vonnis tegen hem uitgevoert. 422

Jan du Bois.
"

ï
a*Bont

' 396,449*.
Jan van Brakel leit Montagu aan boordt met een on-

gehoorde ffoutmoedigheit. 670. wordt uit de vloot
gefleept. 574. Ziet Brakel.

Tan Bioerszoon Vermeulen. 4g,
Jan Danielszoon van den Ryn verbrandt het fchip

Matrhias op de rivier van Rochefter. 57 c fteekt
het fchip van Montagu aan brandt. 670. worde be-
loont. tf7I

Jan Dik, Zeekapitein, van denHartogvan Jorkont-
flagen , komt met een Engelfche kits by de Rui-
ter. 691. wordt Schoutbynacht van Noordthol-
landt. Sn, S79.

Jan Evertszoon -wordt met een wedde van twee-
honderdt gulden 's maandts begiftigt. 4$.

Jan Evertszoon, Viceadmiraal onder Tromp. 34.
neemt een Engelfch fchip met zesendertig ftuk-

ken. 35.

Jan Evertszoon , niet langer zee konnende houden

,

wordt naar 't landt gefleept. 56. laft hem van de
Staaten gegeeven. 59. hem wordt toegelaten om
een keer naar Zeelandtte doen. <ji. toontzyn mis-

noegen tegen de Ruiter uit naaryver. 1^3. krygt

verlof om uit Denemarken t'huis te koomen. 184.
wordt L. Admiraal van Zeelandt. 37S. is in den
Briel wegens 'tgraauwin gevaar. 3S3. wordt in 't

L.Admiraalfchap van Zeelandt herftelt. 501. doodt-
gefchooten. 515.

Jan van Gaalens overwinning en doodt. 4<5,47.
Jan van Gelder wordt met etlyke fcheepen voor de

rivier van Londen gelaaten om daar te kruilTen.

832. fneuvelt in denflag. 8*2. de Ruiters gelaten-

heit daar over. 865.

STER.
Jan Gideonszoon Verburg. 2?. ontmoet twee Engel-

fche oorlogfcheepen , die een Amfterdamfch fchip
hadden genoomen. 148. wordt Schoutbynacht.
528. om zyn krankheit naar de Maas gezon-
de 11

- 567.
Jan de Haan, Kapitein. 203. befchuldigt Schram en

Vlug van wandevoir. 739. wordt Viceadmiraal.
Stfj. met etlyke fcheepen naar de riviere van Lon-
den gezonden. S27. komt weer terug. S28. worde
met zes fcheepen tot geley der koopvaarders naar
Lisbon gezonden. 91 <s. wordt met zyn esquadre
gemift. 9*3komttePalermo. 931. teMelaffo. 933.
zyn gevecht met de Franfchen. 978. worde doodt-
gefchooten. g92

Jan de Haas.

Jan Hek. $o6 [

Jan van Hoorn. Zoekt Graaf.
Jan Janszoon de Werelt om muitcry op de vloot op-

gehangen. *

JanKabelTe, een Neger. 3^2. fnydt zich zeiven zyn
zoon en twee flaven den hals af. \ /,

Jan van Kampen, Zeekapitein. I03. quyt zich dap-
per in deSont. IS4 Soi

Jan Klaaszoon Jaquet. '

1S1
JanKompany^ een Neger, fpcelgezel van de Ruiter

inzyn jeugt. c een wonderlyk geval ontrent hem
313. zyn onthaal eenigen van de Ruiters volk ze-
daan. *

Jan Korneliszoon Meppel naar Dantzik en Koninx-
bergen gezonden. 175. werdt Viceadmiraal van 't
Noorderquartier. 1*4. werdt L. Admiraal van

VCCht« d£n Vlce"£
Jan Korneliszoon Vrek. 398. Zeeraadt in de vloot

Jan Leendertszoon, een Renegaat van Amfterdam'.
bS. wordt van de galey verbeden. 89

Jan de Liefde. 221. wordt Schoutbynacht. 378 Vi-
ceadmiraal van de Maaze. 453. fneuvelt in den flag.
Stf2. graffchnfttotzynlof. 864

Jan van Lier.
'

Jan Matthyszoon neemt twee Engelfche kitzen. 414'.

wordt Schoutbynacht. 537. wordt om 't getal zy-
ner zieken opgezonden. 431. vecht op de rivier
van Londen. r

.

^^ch^^3^""- 3J°j371 -
wordtSchoutlDynacht. 403 wordt met de zinkfcheeoeij mar,^Middelgronden gezonden. 78l te rucr

P;" u 4

C

782. wordt Viceadmiraal.
te ontboden.

Jan Ooms met een goudeketen befchonken V?'
Tan Pauluszoon. 2 3-

Jan Pauluszoon van Gelder, fdioonzoon van deRuï

Sn'n
K
l
P,tein - 5

u
3 '

Wordt van.den Koning
van Denemarken met het recht van Adeldom be-
lchonken. ^

fan §aap

ynSZO°n d°°r
°P§ezonden

-
449*-

Jan de Raadt, Kapitein. ^4.
Jan Reilofszoon van Hoorn , zyne dappevheit 27Ï

gevangen- en naar Engelandt gevoert. l76 '^'a'
tot Kommandeur gerfelt over d'oorloglcheepen
de wacht houdende op het Y. ITó

Jan Satyn , Konful te Livorno.

Jan Solaas, Zeekapitein.

JanThyszoon, 1SS
*"

an Vinkaart ofWaterdrinker.
5

JJ'
Tan Vinkelbos. 9 ~"

Jan Vyzelaar verüeft zyn ankers en touwen dooi de^rim
" 44?

Jarmuiden. Aanbieding van wegen de Hollandtfche

|

vloot aan de Wethouders van Jarmuiden. 44<j.

Jean
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Jean Gabaret, Franfch Zeekapitein. Sol.

Jcremias Smit , Admiraal van de blaauwe vlag der

Engelfche vloot , vecht met Tromp. 510.

Jeuriaan Poel dopdtgefchooten. 514.

Inftruótie der Staatcn aan de Ruiter gegeeven op zyn

reize naar de Middelandtfche zee in 't jaar I664.

270. nader inftruótie van d'Admiraaliteit t'Am-
fterdam gegeeven aan de Ruiter , nopende de zaken

op de kuft van Guinea. 297.

Joachim Gerftdorp. ijó.

jochem Janszoon. 7.

Johan de vierde, Koning van Portugaal. 8,14.

Johan Bartram van Mortagne , Kommiflaris van den
Staat op de kuft van Barbarye. 270. Opperhooft
over defoldaten op de kuft van Guinea. 3 o<j.

Johan van Beek. 310.

Johan Bclgicus vanHoorne. 307, 39S.

Johan Berg als vrywillige op de vloor. 66$.

Johan Boreel. 384.

STER.
54S. helpt op alles ordre' ftellen. tfo. wordt van

den Krygsraadt voor zyn goede dienften bedankt.

551. doet rapport ter vergadering van Hollandt.

5<>i. wordt bedankt. 552. treffelyk getuigenis van

den Ridder Temple aangaande hem en de Ruiter.

614. zyn voorflag om den Koning van Engelandc

over het ftryken der vlagge genoegen te geeven. 64}*

hy wordt gequetft. 083. ontfangt een brief by die

gelegenheit van de Ruiter. 6 87. zyn briefaan de Kui-

ter over het vangen van zyn broeder. 7

1

6, 7 1 7> 7 1 ° •

verzoekt en verkrygt ontflag van zyn ampt. 72?*

zyn aanmerkelyke brief ter dier zaake aan de Rui-

ter gcfchreeven weinige daagen voor zyn doodt.

720. zyn deerlyk omkoomen , met de woorden van

de Staaten befchreeven. 734. wat de Ruiter daar van

oordeelde. 734. zyn lof. 734>73>*

Johan de Wits Diep, waarom zoo genaamt. 400'

Johan de Witte , dc Ruiters fchoonzoon , Filcaal op

de vloot. 304. wordt ordinaris Kapitein. S79-

Johannes Cellarius, Fiskaal over deNoordtholIandt- Johan van Wouw. 739-

fche vloot, werdt Gouverneur over de kafteelen op
|

Jonathan , een fchip
,
op de rivier van Chattam ver-

'teilandt Goereê. $16.

Johan Chichley wordt losgelaten. 69 1.

Johan Evertszoon. Ziet Jan.

johan Frafer zoekt d'oorlogfcheepen voor Amfter-

dam aan brandt te fteeken, en werdt gerabraakr.

769-

Johan van Gaaien. Ziet Jan.

Johannes van Heden. 340.
johan Harmans, Engels Schoutbynacht, weert zich

dapper. 4S3. vecht met de Ruiter. 673.
Johan Kemthorn. 85 9.

johan Lauwfon
,

Engelfch Schoutbynacht. 49. Vi-
ccadmiraai zynde fncuvelt. 382.

Johan de Liefde. Ziet Jan.

.

Johan van Nes. Ziet Jan.

Johan Perce. 493.
johan Stooks , een Engelfch Admiraal, laat de Ruiter

door drie Kapiteinen bewcllckoomen en aan zyn
boordt noodigen. 135.

Johan Theylb de jonge , Konful te groot Kairo in Egyp-
ten. 2^.

Johan Tralane. ^<j 9-
Johan Valkenburg, GeneiaalopdcGoudtkuft. 320.

Johan de Wit , Raadcpenfionaris van Hollandt , wordt
gelair. om den Heer van Opdam tot aanneming van
het Admiraalfchap te bewegen. 6$. voldoet ook
de Ruiter op zyne zwaarigheden , en beweegt
hem om het Viceadmiraalfchap aan te neemen. 67.
behendigheit by hem gebruikt om de Weftindifche

Kompagnie op 't fpoedigfte te helpen. 294. zyn
lof. 31S. aanmerkelyk antwoordt den Engelfchen

Gezant gegeeven. 319. zyn ruftigheit. 399. zyn
wakkerheit en vlyt in den ftorm , die de vloot in

haar te rug koomen van Bergen in Noorwegen over-

viel. 421. op zyn aanraden worden in de vloot

krygsoeffeningen en fpiegelgevechten aangeftelt.

426. de Ruiters lofielyk getuigenis hem aangaande.

44o. refolutie der Staaten om zyn Ed. over zyn
yver, in de zectoght betoont , te bedanken. 441. is

van gevoelen dat men de Engelfche vloot noch
eerft bevechten zal , eer men onze vloot ging opleg-

gen. 441. hy wordt door de Staaten van Hollandt

bedankt. 445. doet verflag van zyn wedervaren
in de vloot , en wordt van de Staaten bedankt. 4^4.
weigert eenige vergelding daar voor te genieten.

4^. zeildt met de Ruiter naar 'sLandts vloot. 497.
jftelt , na naaukeurig onderzoek , een verhaal van den
flagh. 49 S. doet een voorftel van den L. Admiraal
Tromp van zyn ampt te ontflaan. %z6. komt weer
in 's Landts vloot alsGevolmaghtigdc van den Staat.

5*
vrywil-

'320.

445-

50S.

overt. 577. naar Hollandt gezonden.

Jonkers , Panhuizen , Bellechere , en Bielken

ligen op de vloot inGuinea.

Jooft Herman Klant.

Jooft Herman Klants fchip opgezonden.

Jooft de Moor.
Jooft Verfchuur lydt fchadeaan zyn fchip door 'ton-

weêr. 443*

Jooft van den Vondel. 5
00-

Joris Andringa. . 35M? tf '

Joris de Kaulery. *5?'

Joris Pieterszoon van den Broek. 27. overlydt. 2?-

Joris van der Zaan neemt een Engelfch koopvaardy-

fchip. • l 6
l

Jork, Hartog van Jork. 219. zyn moedig zeggen we-

gens het vechten met de Hollanders. 381. zyn 8e
'

vecht tegen de Ruiter. 667'

Jooft Jordaan, Engelfch Schoutbynacht.
\t

Jofua. Het fchip Jofua door d'Engelfchen in den grondE

gefchooten. 6
\

'

Ifaak Rochus.
Ifaak Sweers weert zich dapper in het zecgeve

regens Blaake. 40. wordt in de grondt gefchooten

en gevangen. 41. ontkomt zyn gevankenis met lift*

41- wordt met zeven fcheepen naar Kiel gezonden

om brandthout af te haaien. 197. komt met de

brandthoutvloot van Kiel. 200. wordt Viceadrrii-

raal onder 'tKollegie van Amfterdam. $2S. wordt

Schoutbynacht,en naar 't Doggers Zandt gezonden >

met laft om noch drie weeken zee te houden. 453

•

zyn fchip zeer reddeloos gefchooten. 491. hy wordt

Viceadmiraal. 503. komt met de zilvere vloot

t'huis. 61%. verhaal van het geen hem van de en-

gelfchen in 't Kanaal was ontmoet. 61%. vervalt j»

een zwaar gevecht en wordt zeer reddeloos ge-

fchooten. S15. wordt van Tromp van plichtver-

zuim befchuldigt^ en verantwoordt zich zeiven. 8y*

verder onderzoek over zyn bedryf. S22. 'hy veen

tegen de blaauwe vlag. 8dl- meuvelt. S<J2. graf

teeken t'zyner eere. $64- kort begrip van zyn Je

J
ven en lof.

'

Juel, Deenfch Admiraal. , . 'Jj
Juinbol, Zeekapitein, raakt dóór zyn eige vuur a*

brandt en verdrinkt.
*

Junius. Zoekt RobertusJunius-

Jupiter. 't Schip Jupiter door d'Engelfchen gen"

men.

Juriaan Juriaanszoon Poel dc Jonge. ^
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Kabo Blanko. 7ae>

Kabo de Raze. LI
KaboKors. ^
Kabo Verde door d'Engelfchen overvallen en vermee-

r
ftert

- v - »9o.
Kaap van Kantin. 2 G c

Kaap van Sinte Apollonia. 325]
Kaap des Palmas of Greinkuft.

3 24!
Kaapers. Groote fchaade by deEngelfchen daardoor

geleden.

Kant (Floris). 69^
.

Karei de II. herftelt. 218. door Gemachtigden van
beide Parlementen en Fairfax zelfs verzocht inzyn
Ryk te keeren. 219. betuigt zyn genegentheit tot
den Nederlandtfchen Staat. 21 S, 219. wordt van
de Staatcn hcerlyk onthaalt. '219. zyn heufche be-
tuiging aan de ftadt Amfterdam. 219. geneert 'er
veelen van 't Konings zeer. 220. zoekt de ïriple al-
liantie te breeken, en toont zyn misnoegen door
Douwning. <J4o, 641 . laat de Staaten den oorlog
aankundigen. 64%. beroept het Parlement. 770. be-

;

veftigt Jonker Engel de Ruiter in de Ridderiyke 1

waardigheit. 9o? i

Karei Guitaaf
, Koning van Zweden , valt in 't Deenfch

j

Holftein. 151. trekt over 't ys naar Funen en voorts
1

naar Zeelandt. 151. maakt vreede met den Koning

!

van Denemarken en breekt ze korts daarna 152 1

zendt een vloot voor Koppenhagen. 152. krygt
het Hot Kroonenburg in. 153. befchiet van daar de
Hollandtfche vloot. 154- bezichtigt met een kleen
vaartuig de Deenfche en Hollandtfche fcheepen en
vervalt in groot gevaar. zyn boertreden met
den Gezant Terion. 15*. ftelc order tot verzeke-
nng zyner vloote. 157. bejegent de Engelfche en
Hollandtfche Gezanten fcherp. i77 . komt binnen
Landtskroon 180. begeeft zich op 'teiland t Fal-
lter. 191. krygt tyding dat de Hollandtfche en
üeenfche vlooten van Koppenhagen zyn vertrok-
ken. 191. vertrekt naar Korfoor. 191. hoort 't fchie-
ten op Funen en wil derwaarts vaaren. 191. zendt
Steenbok naar Funen. 191. hoort de tyding van de
nederlaag der zynen met groote .ontfteltenis. 197.

Karei GuftaafWrangel, Admiraal van Zweden, houdi
de Sondt geilooten. 153. moet wyken.

Karibifche eilanden. 8. de Ruiters voorflag om die te
vermeefteren. SS 6.

Karften Krynszoon. 43^
Kartemunde. 1S8. wordt van de Hollandtfche vloot

befchooten. iS 9. van de Zweden verlaaten. 190.
Karthageren matigden zich 't gebiedt over de zee

aan.
j S<

Kafiopyn. 503,
Kafpar van Cicignon. 415.
Kaffave, een gewas daar d'Amerikanen broodt van

bakken. 3^
Kaflavo , groote vergadering der Turken. 242!
Kafteel op Chattam befchooten.

^77

'

Kafteel van Takorary laat de Ruiter door buskruit
fpringen.

, l9
Kaftelein (Abraham).

yIO
Kaftiljetten, Spaanfch fpeeltuig. 2S7'
Katten, een volk van oudtDuitslandr. 799'
Kavendifch.

4g^*

Keizer Katels zeggen aangaande de ftadt Vliffingen. *
Kemthorn.

g^J
Kerkelyke heerfchappy van de Ruiter gelaakt. 9 8

8*.

Keurvorft van Brandenburg bezichtigt de Hollandtfche

STER.
1

vloot in Texel. 4*7- wordt nevens andere Grooten
op de Ruiters fchip onthaalt. 407. beklaagt de Rui-

!

ters doodt.
5

™
Keurvorft van Keulen verkundigt den oorlog tegeri

de Staatcn. J?* K
|Kinderftryden.

*4*'

I

Klevir
- C29

Klaas Adriaanszoon Bakker 290*
Klaas Aldertszoon. *JJ"
Klaas Anker. ?/'
Klaas Bakker. Vc \'
Klaas Valehen.

J*»"

Ziet Jooft

kapitein ' 449
'
2ynfchl'P°Pgezonden. 50*.

Klaus van Aleveldt , Generaal over >t Deenfche krygs-
volkin Noorwegen. ™

i\ieenhert]gheit van zommige Kapiteinen in zeefla-

g^drv^rrve!;
6"^ V" ^ R"Uer door hec

Kleidyk, eenBrielfch Zeekapitein, weert zich dapl

Klodore, Gouverneur der Franfchen op MartmV

Kloekmoedigheit van de Ruiter. iP'
Koegels naar de vloot gezonden.
Koenders verovert het fchip den Nagelboom. 49,*

"erft aan zyn quetzuur.
Koenraadt van Beuningens brief aan de Ruiter. \9

\'
hy pryft de Ruiter over het beleidt in den aftochtder vloote. 523. komt aan de Ruiters boon 7S2

vloot
He£mSkerk Vecht als vr>' willige op L

Koeverden verovert 3

Kokquet. W
de Kommiffievaarders wordt toegeftaan uit te looien

en vier maanden lang in zee te blyven. 451sKonings Diep bezichtigt. Tn '

Koningsmark.

Koophandel op Vrankryk verbooden.
7
/,t'

Koopvaarders van d'Engelfchen genoomen. 43. door'

d hngelfchen verbrandt. .

Koppenhagen belegert van de Zweden. 11?Kolterman.

Korunna. 352.

Kornelis de Boer fterft vanzynquetzuur stl'

4S 3 . zyn lykftacy.
fl°°dtgefchooten.

KotnelisEvertszoon
, Viceadmiraal , wordrijn

500 '

elf fcheepen in de Hoofden te krüife 's^fZ
daar na zyn poll voor de rivier van Londen *S?wordt belaft zich weèr ontrent Harwir?,f

5 *•

gen. wvdtbelafthetFortvaS^^X
fch.eten. 590. wordt naar Wicht gezonden t?J

Vvvvvv gj£



REGISTER.
Kornelis Jol geftorven op een eilandt in d'Ethiopi-

fchezee. $<sz.

Kornelis Lampfens. 7*

Kornelis de Liefde wordt Schoutbyfiacht. 8*3.

Kornelis van der Lyn. 7 S 3 •

Kornelis Lyncourt.
m

S98.

Kornelis Ooftrum wordt voor een jaar in de bediening

van zyn ampt gefchorft. 43 3 •

Kornelis Roch zoekt de Ruiters huis tegen 'tgraauw

tebefchermen. 743-

Kornelis Thyszoon van een Spaanfch Kapitein ge-

noomen. 79-

Kornelis Tromp wordt Schoutbynacht. 6S. neemt

een Turks fchip , en raakt in gefchil daar over met

den Sant van Salec. 73. komt in plaats van de Rui-

ter in de Middellandtlche zee. 205. neemt twee

Algierfche roovers. 2*9. quyt zich dapper. 382.

wordt Viceadmiraal t'Amlterdam. 37S. wordt

L. Admiraal van de Maas. 384 weigert onder de

Ruiter t'zee te gaan, en verzoekt ontflaging. 397.

brief der Staaten daar over gefchreeven. 398. be-

fluit der Staaten Generaal hem aangaande. 401 . zyn

gefteltenis op dien tydt als de Ruiter in de vloot

quam. 403, 404. komt met tién fcheepen by de

vloot. 425. vervolgt de blaauwe vlag. 510,517,521.

komt voor de Wielingen en zeilt het LandtsDiep

in. 521. de Ruiters ongenoegen over hem. 525. hy

fchryftaan de Staaten. 525. beraadtflagingeninde

vergadering der Heeren Staaten over zyn perfoon.

52<J- hy komt by den Raadtpenfionaris de Wit en

biedt aan fchultbekenteniste doen. 527. wordt van

zyn amptontflagen. 527. zyn verzoek , en refolutie

daar op genoomen. 527, 52S. wordt weêr L. Ad-

miraal van Amfterdam , en verzoent zich met de

Ruiter. 771. komt met zeven fcheepen en een

brander in 'sLandts vloot. 794- onthaalt de Ruiter

ter maaltydt. 797. vecht met de witte vlag. 800.

is in groot gevaar , en wordt van de Ruiter ont-

zet. 801. befchuldigt den Viceadmiraal Sweers van

plichtverzuim. 821.

Kornelis Viótol gequetft. 49<J-

Kornelis Vos rukt allereerft 's Konings vlag van 't

Fort Charneffe af. 57I.
Kornelis de "Wit , Ruwaart van Putten , komt als Ge-

volmachtigde in de vloot. 5 tfi. commiffie en macht

hem gegeeven. 5<J2. vervoegt zich op 't fchip

Agatha by van Gent. 570. ontbiedt Enno Doedes

met zyn fcheepen en de Ruiter in perfoon by zich
j

met al de branders. 573. Helt nevens de Ruiteror-

der op het aanvoeren der branders. 577. wordt
|

van de Staaten van Hollandt met een gouden kop •

vereert. 5S3. landt teHarwits , en ftelt order om 1

stFort te befchieten. 591. vertrekt naar 't Vader-
j

landt. 697. wordt by Hollandt verzocht om weêr
j

als Volmachtigde van den Staat op 's Landts

vloot te gaan. 047. neemt de commiffie aan. $48.

hetRuwaartfchap wordt , in gevalle hyop de vloot

;

quam te blyven ,
zyn zoon toegezeit. <J4S . komt

:

op de Ruiters fchip. 650. vermaant den Krygsraadt
1

en Kapiteinen tot hun plicht. 6^6. houdt zich in
j

't gevecht by de bovenhut. 058. vertrekt ziekelyk

uit de vloot naar Hollandt. 661. zendt 3ooopondt

:

boskruidt naar Dordrecht , en komt aldaar. 661.
j

vindt zyn afbeelding gefcheurt. 0S3. toeleg op zyn

leven. dSj. wordt gedwongen het gefchrift tot vor-

1

dering van zyn Hoogheit te teekenen. 092. ge-

zocht om doodt teflaan. 715. gevangen. 715. aan-

merkelyke briefdaar over van den Raadtpenfionaris

de Wit aan de Ruiter gefchreeven. 71 <J, 7I7. de

Ruiters brief aan de Staaten tot wederlegging van

de lafteringen tegen den Ruwaart uitgeworpen. 719,

720. hy wordt vermoordt. 734»

Kortenaar. Zoekt Egbert Meeszoon

.

Koude. Sterke koude.
x5*:

Kourt Syvers Adelaar , tot Viceadmiraal van t Noor-

derquartier verkooren, weigert dat ampt te aan-

vaarden. ,
37 '

Kretenfers matigden zich de meefterfchap der zee

aan.

Krygsliften van de Ruiter gebruikt. l7-

Krygsoefteningen in de vloot tulTchen de fcheepen.

Krygsraadt fpreekt Schram en Vlug vry. 739-
°°k

Binkes, Brouwer en van Kruningen. 74<>3
75o-

Krygsrecht gehouden. 524, 525. over 't volk van }

fchip Harderwyk. 454- over eenige wederfpanni-

gen op 't fchip Óoftergo. 455*

Krygstucht op de vloot. 4??'

Kromwel zendt Gezanten naar Hollandt, en zoekt zien

met den Staat nader te verbinden. 20. wordt Pro-

teclor van Engelandt, Schotlandt en Yrlandt. 63.

eifcht dat de Staaten van Hollandt , om vreede met

hem te maaken ,
d'uitfluiting van den Prins van

Oranje by gefchrift zouden beloovcn. 69- "ert*'

2I0'

Kroonenburg aan de Zweden overgegeeven. 153- ^oor

de Zweden den Denen overgelevert.
-

Kruiks ongelukkige kloekmoedigheit. 4°*

L.

I* ^

acedemoniers zochten over de zee te heerfchen.

Laatfte woorden van M. Harpertze Tromp. _v/
-

<

'

£

Lafhertigheit van zommige Kapiteinen onderWj"
Korneliszoon de Wit , in het gevecht tegen blaa-

ke. 32,33. van zommige andere Kapiteinen. 5*«

Lalandt.

Lambert Pieterszoon, Zeekapitein, wordt teAh^
te begraven. 7

'tLammertje Queek, eenbrandtfehip, indengro^J

gefchooten.
rfkké

Lampfens (Kornelis en Adriaan), twee treneiy^

koopluiden te Vliffingen, in haar Lynbaan V***

Ruiter in ityn jcugt. voor haar voer hy tel K°UI

vaardy. ,
7*

de la Lande, een FranfchVrybuiter. 114. wordtvan

de Ruiter gevangen. i*h*l
Landing der vyanden door een wonderbaare c^

ebc'

let. 697. der vyanddyke vlooten verhinderde, e

order daar tegen geftelt. °\'

Landtfoldaaten op 't esquadre van Van Gent verdeeir»

om een tocht te doen naar de rivier van Koen

fter. ï69
'

Landtman. Het fchip de Landtman verbrandt. 49°*

Landtman (Taddeus). 7/
Landtskroon, een Zweedtfche haven. ,

2
|'

Lafteraarsder Overheden van de Ruiter verfoeit. 9»
'

Laucourt. c
Laurens Davids.

s rt ^
l8,

; 2I
Laurens Heemskerk, een Hollandtfch verrader, w
Laurens Teuniszoon haalt d'Engelfche vlag van

fteel Takorary. _ 7ierook
Laufon, Viceadmiraal der Eng^fchen. 224. *-K

Johan Laufon. n**ï* aan de
Lazarus Doria, Afgezant van die van Genua»^

Ruiter.
u4, u6m

Leemng^an lyftocht van 'teene fchip op 't 30^
Lezard. Daar ontrent is de Ruiter in groot gevaar

van

fchipbreuk. &e-



R E G I

Lezou. 217.
de Liefde. Hetfchip de Liefde verbrandt. 48 5.
de Liefde, vSchoutbynacht , wordt met zes fcheepen

paar Breefont gezonden. 41 S. ontmoet twee Ooft-
ïndifche en andere fcheepen , en brengt ze by de
vloot. 418. fcherp gevecht tuflehen de Liefde en
den Viceadmiraal van Prins Robberts esquadre. 491.

Liefde tot vyanden. j*
Lyftocht. Order van de Ruiter geftelt om die langer te

doen ftrekken. 30. order op de lyftochten be-
raamt. 410. Lyftochts gebrek in de vloot. 750, 751.

Lyfwacht der Gevolmachtigden op 's Landts vloot.

Lykdichten op de Ruiter. 1009.
Lykptedikatieoverde Ruiter. 1009]
Lykftaatfie van Kornelis Evertszoon en van der Huilt.

Lynbaan van de HeerenLampfens.
Lylt der Ncderlandtfche oorlogsvloot voor Dantzik.

99- van dc vloot onder de Ruiter naar Portugaal
gefchikr. 141. der vloot naar Denemarken. 159.
der vloote onder de Ruiter in den jaare 166^. in
de maandt van Auguftus in zee gebragt. 405.
van 's Landts vloote in den jaare zesenzeltigin zee'

gaande.
4<5S>

Lionne fchiy ft aan de Ruiter. 533. zyn raadt aan den
Koning gegeeven. 544. zyn gefprek met P. de

$25.
Groot.

de Lira , Spaanfch Afgezant, geeft een loffelyk getuige-
nis van de Ruiter. iooi, 1002.

Lift van de Ruiter , om de vyanden t'ontkoomen , ge-
bruik

^- I<J,I7.
Lodeftein

, Secretaris der Admiraliteit , aan de Ruiter
gezonden. 775. komt in 's Landts vloot. 79*

Lodewyk vanNaflau, Heer van Beverwaardt , wordt
tot Admiraal van Hollandt onder anderen vooree-
flagen.

J
Lofdichten over 'c werk van Chattam. 5S3. ter eerê

van de Ruiter. 5oo
Londen. De Hollandtfche vloot komt voor de rivier

van Londen. 447. order geftelt op het bezetten van
die rivier. 44S. brandt aldaar. 546. fchrik aldaar
over de nederlaag van Chattam. 575.

Loon belooft aan de genen die zich welqueetenin dè
C
' 414

Loongelden. 501. over 't werk van Chattam. c si'
Lootzen , ontrent d'Engelfche kuften ervaren , in dienft

genoomen. 404. worden over hunne dommigheit
van de Ruiter beftraft. <j^ 0 .

Louis de XIV. Koning van Vrankryk , laat den oor-

log tegens Engelandt verkundigen,en zendt een vloot

tot hulp der Hollanders in zee. 455. pryft de Rui-

ter over zyn beleidt in d'aftoght der vloote. 522.

vereert hem metdeOrdre van Sint Michiel. 530.
begeert de Ruiters afbeelding. 533. zyn brief aan

Beaufort. 544. Huig de Groots fchryven hem aan-

gaande', toen hy noch eenkint was. 613. hy fchept

onluft over de Triple alliantie der Staaten , cn

poogt die te verbreeken. 625. zoekt de Triple allian-

tie te breeken en de Staaten te beoorlogen. 037.
zyn gefprek met den Ambafladeur de Groot. 042.

verkundigt den oorlog tegen de Staaten. 646.
Louis Grimaldi. 477.
Loyale Charles verbrandt. 539,
Loyaal Londen, eenEngelfchfchip, aan brandt geile-

ken. 577.
Lubek. De Ruiter wordt aldaar treffelyk onthaalt. 19 8.

Lubeker fcheepen genoomen. 183.
Luitenant van Kapitein Adelaar over eenig verzuim

te recht geftelt. 143

.

Lunenborg. Den Hartog Yarj Lunenborg eet aan de

STER.
Ruiters boordt. 20?.

Luxenburg poogt over 'c ys in Hollandt te vallen. 704'.

trekt te rug naar "Woerden en Uitrecht.

Lyncourt (Kornelis). 898.'

M.
Maaltydt op 't fchip van de Ruiter , met groote be-

tuiging van eenigheit onder de Hooftofficie-
ren, gehouden. 7^

Maandelyke bededag.

Maaftricht gaat aan den Koning van Vrankryk over.

830.
Madre Bombe. ^20.
Magiftraaten in Hollandt veranderdt. 740.
Maria Vekers van Grypskerke , eerfte huisvrouw van

de Ruiter.
7.

Marinus Willemszoon verbrandt een vyandtlyke
brander , en ontzet het fchip ter Veere. g 02

Marion
(
]akob) afgezet.

*

Markus Gerritszoon
, door een Neger gequetft rukt

het mes uit zyn wonde , en quetft 'er den Neeer
meê ter doodt. °

Markus Janszoon, Stuurman.
Markus Roodtfteen. ^i.'
Markus Willemszoon. 6 f
Marreis gevecht met het Zeeuws esquadre. §57"
Marten Bylo

, Chirurgyn , raakt in woorden met een
Stheeps-Luitenant , en doorfchiet hem korts daar nam zynflaap. <sS9. wordt geftraft. 6 % g

Marten Degelekamp.
j

Marten Harpertszoon Tromp gaat t'zee tecen de"
vloot van Kromwel. 21. laft hem gegeeven 21
zyn gevecht met Blaakeby Doeveren. 22. zynaan-
flag op Askue miflukt. 22. hy tracht Blaake aan te
talten

, maar wordt door ftorm belet. 22. raakt in
ongunft by de Staaten. 22, 23. wordt op nieuw in
het gebiedt over

J
s Landts vloot geftelt. 34. raakt

in gevecht met Blaakeby Doeveren. 35. vecht met
Blaake by Poortlandt. 39. wordt van de Staaten
bedankt. 46. gaat met onluft in zee. 48. vecht te-
gen Monk ontrent Nieupoort en Duinkerken 49
50. wykt in de Wielingen. 51. fchryft aan de
Staaten. 51. wordt doodtgefchooten. 55. zynlaat-
fte woorden. 55. lof en kort begrip van zyn le-

Mrc„
,
s
s

chSf.
ffle£t

'

zycereereo^h'- «•
Marten Wouterszoon van Poftrant ,

?!'
Martemque. Brief van de Ruiter aangaande de tiltnaar Martemque. &«<*»uc ae toght

Matigheit van de Ruiter in fpys en drank. li
7'

Matroozen door hoop van belooning aangemoedi/r'
53. bedryven groote moetwil op 't fchip van Troirfp
409. Matroozen, die m Engelandt hadden geze-
ten maaken hunne medematroozen tegens d'En-
gelfchen op en bewegen ze tot dapperheit. 48 2 Ma-
troozen, died'ongeredderde fcheepen hadden ver-
laaten

,
in de verbeurte van een maandt foldv ver-

weezen. 505. Matroos ter doodt verweezen c 1*
Matroozen van Amfterdam naar 'tleger gezonden.
7*5. naar den Uithoorn. 709. laftom di! dagelyks
in de wapenen te oeffenen. h

8
1
g

Mauregnault.
**

Marits van Naffau, Stadthouder van Kleef fchrvft
aan de Ruiter.

3

A ln
Mazaryn.

Meadouw, Gezant van Kromwel.
Medalien te Parys gellagen.

Medelydentheit van de Ruiter. i 9tf .
j
egens zyne

vyanden. 15, 3 0. van de borgers te Doeveren jegens
de Hollandtfche gevangenen. 4*2. van eenige Hol-

S03
Mein-

499.
112.

151.

landïfche matroozen.

Vvvvvv i
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Meindert ]entjes. 583.

Mekelenburg. De Ruiter wordt van den Vorft van

Mekelenburg begroet. 198.

Melchiorde Silterna. 927.

Meppelens gevecht met den Admiraal van de blaauwe

vlag. ^16. Ziet Jan Korneliszoon Meppel.

Merlin , een Engelfch Konings jacht, zeilt door de Hol-

landtfche vloot en wordt met eerfchooten begroet.

031. verhaal van het geen ter gelegentheit van het

doorzeilen van dat jacht verder pafte-erde. 632, 633.

bericht van het geen tuflchen de Hollandtfche vloot

en de Merlin was voorgevallen. c\ 3 . voorftel van

den Engelfchen Ambafladeur Douwning dies aan-

gaande. 040.

Meffa. IS.

Meffina. Oproer aldaar. 911. de Ruiters oordeel van

de gelegentheit van Meffina. 970.

Meun. 211.

MichelAlonfo Fenolet. 92. 1.

Michiel van Goch. 381.

Michiel ten Hove van wegen den Staat naar Portu-

gaal gezonden. 137,

Michiel Kourdeau, Franfch Zeekapitein. 125,

Michiel de Ruiter , Grootvader des Admiraals > woon-

de op een Landthocve buiten Bergen op Zoom , en

hadt groote tegenfpoedt. 3

,

Michiel de Ruiter van geringe ouders gefprooten.
3

zyn Vaderlandt en geboorteftadt. zyn kintsheit

en ftout beftaan in zyn jeugt. 5. zyn eerfte handt-

werk. 6. hy begint ter zee te vaaren. 6. dient voor

een tydt te lande voor Buffchieter.tf.vaart ten oorlog,

en wordt gequetft en gevangen. 6. leert de Stuur-

manskunft. 7. trouwt, en verheft zyn eerfte vrouw.

7. vaart voor Stuurman op Groenlandt. 7. begeeft

zich ten tweeden maale in den echten ftaat. 7. wordt

Schipper, komt by twee Duinkerkers en ontjaagt

den eenen een prys. S. wordt Kapitein en Schout-

bynacht over de vloot naar Portugaal. 9. zeilt in

de baay vanKadix. ÏI. quyt zich dapper in 't ge-

vecht tegens de Spaanfche vloot, en loopt gevaar van

zinken. 13. fchiet in de Weftindien een Spaanfch
fchip in de grondt, en toont zyn barmhartigheit
jegens zyne vyanden. 15. vecht voor Saké tegens
vyf rooflcheepen van Algiers , cn leidt groore eer in

by de Mooren. 16. raakt in groot gevaar onder de

Duinkerkers en ontkomt het. 16. wordt op dekuft

van Barbarye door eenige Franfche fcheepen bezet.

17. zyn ruftig gefprek met den Franfchen Kapi-

tein. 17. zyn handel met den Sant of Opperfte

van zekere ftadt in Barbaryen. 18. zyn landt-

reizen in Barbaryen. 18. hy verheft zyn fchip en

doet echter een gelukkige reis. 19. is in groot

gevaar van fchipbreuk ontrent Lezard. 19. wordt

van de Staaten verzocht om over de oorlogsvloot

,

ontrent de Wielingen verzaamelt, te gebieden, en

laat zich , na veel weigerings , daar toe bewegen. 23

.

komt by de vloot en zeilt naar de Hoofden. 24.

krygt bericht van d'Engelfche vloot , en zeilt met de

koopvaardyfeheepen door de Hoofden. 25. komt
by Pleimuyden en ontmoet Askue. 25. raakt met
hem in een fcherp gevecht. 27. moedigt zyne Ka-
piteinen aan om Askue in de haven van Pleymui-

den te bevechten. 29. wordt door tegenwindt be-

let. 29. krygt tyding van d'Engelfche vloot onder

Blaak, die hy voorzichtelyk mydt. 30. voegt zich

by de vloot van Witte Korneliszoon de Wit. 31.

raakt nevens de Wit in gevecht met Blaake. 32.

ontraadt de Wit om den flag re hervatten. 33.
komt weêr te Vliiïingen , en neemt een nieuw op-

zet om aan landt te blyven. 34. laat zich weêr be-

wegen om noch een toght te doen. 34. wordt van

STER.
de Staaten in zyn eer en gezag gehandthaaft tegen

de afgunft van zommigen. 35. wordt over 'tesqua-

dre van Witte Korneliszoon de Wit geftek 3?-

vecht onder Tromp tegen Blaake. 40. lydt in 't ge-

vecht groote fchade , zoo dat men ordre moet ftellen

om zyn fchip te fleepen. 42. wordt lenemaal red-

deloos. 43 . hem wordt van de Staaten tweehon-

dert gulden ter maandt tot een vereering toegeleidt.

45. zynbedryf in de flagby Scheveninge. $6. hem

werdt toegelaten een keer naar Zeelandt te doen.

60. wordt tot Viceadmiraal van Hollandt verkoc*

ren. <j<>. tracht dat amptvan der handt te wyzen.

66. wordt door den Raadtpenfionaris de Wit be-

woogen om het aan te nemen. 67. neemt zyn af-

fcheidt van den Raadt ter Admiraaliteit in Zee-

landt , en komt t'Amfterdam met 'er woön. 6$.

wordt met vyfoorlogfcheepen naar de Middelandt-

fche zee gezonden. 70. wordt te Malaga treffe-

lyk ontfangen. 72. komt voor Saleé , en zoekt het

gefchil met den Sant van Saleé ter neer te leggen.

7 3 . wordt met het grootburgerfchap der ftadtAm-
fterdam vereerr. 75. wordt na Barbaryen gezon-

den. 77. ontmoet den Engelfchen Admiraal Blaa-

ke. 78. komt voor Kadix , en doet groote moeite

om een Hollandts fchip , dat van een Spanjaart ge-

noomen was , t'ontflaan. 79. komt voorAlgiers , en

zoekt de Turkfche rooffcheepen te verbranden,

maar tevergeefs. 83. neemt een Tuikfchebark. 84-

maakt jaght op het Admiraalsfchip van Algiers. 84»

komt voor Arzila, en taft twee rooffcheepen aan,

waar van 'teene zinkt en 'tander verovert wordt.

8 9, 90. komt te Kadix , en gaat met een vloot koop-

vaarderen en veel zilvers naar Hollandt t'zeil. 93*

wordt met een vloot naar de Sont gezonden. 97-

reift naar Koppenhagen. 98. begroet den Koning

van Denemarken. 102. wordt van de Staaten naar

de Middellandtfche zee gezonden. 1 03. komt voor

Kadix. I09. vaart naar Porto Sinte Maria , om^
den Hartog van Medina Celi te fpreeken. 1°?*

komt voor Livorno. 111. achterhaalt en neemt twee

Franfche vrybuiters. 114. wordt dieswegen 7
1

Vrankryk zeer befchuldigt. 11 8. komt voor^e
f

'

en vernieuwt de vreede met de ingezetenen v<*n e*1

plaats. 124. houdt eenige Franfche fcheepen binnen

de haven van Spefla bezet. 120". fpreekt met den

Engelfchen Admiraal Stooks. 13^. krygt laftom

op dekuft van Portugaal te kruifTen. 13 6. verovert

een fuikerfchip. 1 3 9. in Hollandt gekoomen wordt

hy weêr met tweeëntwintig fcheepen naar Portu-

gaal gezonden. 141. houdt de rivier van Lisbon ge-

flooten. I4«j. zeilt naar de Bajoonfche eilanden.

150. wordt met een vloot naar Denemarken ge'

zonden, itfo. komt in de Beidt. 170. aan'tboordt

vanMontagu. 173. voor Koppenhagen. 179- ktyïF

ordre om de Zweeden afbreuk te doen. 179. komt

in de Sondt , en laat de haven van Landtskroon met

vyf fcheepen bezétten. 1S0. komt ontrent Feerne-

ren by den Heer van Walïenaar. 184. korntinde

haven van Kiel. 18 tf. doetKartemunde befchieten,

en fpreekt het volk moedt in. 189. zeilt met de vloot

naar Nyborg. 194- dwingt die ftadt ,
door te

fchieten, zich op te geeven. 1 9?- komt in de fta^' ~|

wordt wegens zyn dienft bedankt. 196". wordt te

Lubek trerTelyk onthaalt. 198. met een goude Ke-

ten van den Koning van Denemarken befchonKen.

199. bezichtigt de bolwerken van Koppenhagen.

202. wordt van den Koning van Denemarken d-

dankt. 202. ziekelyk voor Koppenhagen. 203. ?
~

zichtigt de konftkamervan den Deenfchen
Koning.

203 . komt voor Landtskroon , daar hy de 6*™°

fche vloot bezet. 204- krygt Uft <kvyandtfchap r
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gens de Zweeden te fchorten. 205. zyn briefaan den
Zweedtfchen Admiraal. 207. voert met zyn fchee-
pen tZweedfchkrygsvolk van Elzeneur naar Elzen-
burg over. 212. by den Zweedtfchen Veldtmar-
fchalk Steenbok ten eeten. 212. verzek denDeen-
fchen Bevelhebber als hy in Kroonenburg trekt. 211
krygt ordre uit Denemarken met de vloot t'huis
te koomen 214. werdt van den Koning van De-
nemarken befchonken met d'Adelyke Orde en ade-
lyk wapen

,
en 2000 guldens 'sjaais. 214. vertrekt

mt Denemarken. 217. komt in 'tVlie.iiS. Werdt
overze.lt, en ter naauwernoot gebergr. 21 8. werdt na
de Middelandtfche zee gezonden. 221, 222. krygt
ordre öm dezilvrevloottebefchermenen binnen te
geleiden. 224. fpreekt met den Hartog de Medina
Cel. 224.zyn mededoogen en trouhertigheii aan een
Engelfch Schipper bewezen. 225. zeilt naar Mala-
ga om op de iurkfcheroovers te kruinen. 227, 22S.
komt te Malta. 229. fchryftaan den Koning en Baf-
fa van Tunis. 231. treedt met die van Tunis in on-
derhandeling om ilaven te loifen. 233. komt voor
lunis. 234. fchryftaan den Koning van Tunis 22c
zynewyze beraading. 230. vertrekt van Tunis /en
komt voor Algiers. 230. handeldt vanvreedemet
die van Algiers. 237. fluit een ftilftant van wape-
nen met haar. 23 s. hervat d'Algierfche vreedehan-
del. 241. vernieuwt de ftilftandt van wapenen met
die van Algiers. 243. komt te Majorka. 244. te
Tripoli. 244. fchryft aan den Koning van Tripo-
h. 244. vertrekt van Tripoli. 246. komt weder te
1 unis. 247. flmc de vreede met die van Tunis. 247komt voor Alikante. 250. te Malaga. 2^0. werdt!
begroet van den Prins van Monrefarchio. 251

52^2*" °*derhandelinS *»« die van Algiers.'
254. fluit daar de vreede. 254. vertrekt daar we-

Spanje t huis ontboden. 2*5. komt binnen Texel,ï:^"* vandejaaren i^en i* tf4
t huis. 167 . vertrekt weder naar de Middellandt
fche zee 270,273. vervalt in een gevaarlyke ziek-
te. 274. komt wederom te Algiers. 277. fchryft
aan de Douane aldaar. 277,284. vertrekt van daar.
255. komtteVaIentie.2Sff. wordt van den Onder-Kon,ng koninklyk onthaalt. 2S7. krygt laft IIZich te begeren naar de kuft van Guin2^ 9f

™
trekt van Kadix derwaarts. 304. bezet acht Eneeï-
fche fcheepen voor 't eilandt Goereê op de kuft van
Guinea. 30S. Goereê werdt hem overgegeeven
310, 3 11. zyn aanfpraak aan 't volk op Goèreê ge-
laten. 317. hy vertrekt vandaar. 318. komt op de
Gieinkuft. 324. opdeGoudtkuft.325. komtteSint
Georg del Mina. 329. befluitopKormantyn los te
gaan. 345. eifchtKormantynop. 349. dat hy in-
neemt. 352. vertrekt van daar. 355. krygt laft Kor-
mantyn te bemachtigen. 350. verloft een gehangen
matroos van de doodt. 3<5i. vertrekt van de kuft
van Guinea. 3<yi. zeilt met zyn vloot na de Bar-
bados. 303. raakt daar in gevecht met d'Engel-
fchen. 354. komt te Martinique. 3d4. vertrekt
vandaar. 3 66. komt te Montferratte. gtftf. teNie-
ves. 3 66. te Sint Chriftoffel. 3 67. te Baxftarre.

3 67.
te Sint Euftache. 368. wordt L. Admiraal onder
'tKollegie van Amfterdam. 377. komt by d'ei-

landen van Fero. ontrent Noorwegen. 387.
loopt de Wefter Eems in en komt behouden voor
Delfzeil. 389. wordt L. Admiraal van Hollandt
en Weitvneflandt. 393. vertrekt van Delfzeil naar
Texel met den Viceadmiraal van Nes. 390*. wordt
L. Admiraal Generaal , en leidt den eedt van ge-
trouheit af. 403. komt in de vloot. 403. wordt
door de Gevolmachtigden iu de vloot aan al de

STER.
Kapiteinen als hun Opperhooft voorgeftelt. 404 be
geeft zich op 't fchip Delflandt. 405. komt mét de*
vloot voor 't landt van Bergen in Noorwegen. 415.
vertrekt daar van daan, en wordt van een zwaaren
ltorm beloopen. 420. komt met een gedeelte van
de vloot ontrent het Doggers Zandt. 421. befluit
met negenendertig fcheepen d'Engelfche vloot te
bevechten. 423 begeeft zich met de Gevolmach-
tigden op het fchip Hollandia. 444 . komt inden
Haag en by den Raadtpenfionaris deWn t'huis leg-
gen 4S5- doet verflag van zyn twee toghten aan
de Staaten Generaal, en wordt bedankt 4c c 4 c<y.

SSjCSi
v
/

lga
,

dering
-
Va" d'Admiraal!teit

t Amfterdam daar hy eenige Engelfche vlaggenmet een ftandaardt en een kroon overlevert f<6wordt met een zilver lampet befchonken. 4 c 6
' V'

fident in d'Admiraalireiten gemaakt. 4 c< 4r'
*

zed.ghe.tengodtvruchtigheit.
459 . hem wordt laftgegeeven om nieuwe toerufiing ter zee te he ntbevorderen. 4<j3 . hy loopt we£ inz£ 2L *T?

dodere Admi raaien macht om in zom^tff
gelegenthedenfeinen te moogen din?™^
aanipraak aan d'Opperhoofden en K emen d

'

vloote, om hen tot den aanftaanden RSntmoedigen 477 . ontzet Tromp. 48c. zyne voorzie tigheitm tgevecht. 4S5. hy laat de\ Adm I
raai van Nes voor een tydt de vlag voeren S
wlZ ^

diefde te hl%49i. befluit, na deovetwinmngedervyanden, naarde rendevous te zeilenen komt binnen de Wielingen. 49* wordt v-

cta ru- i^J' yn daPpeie tegenweer.
514- zy. fchip zeer befchaadigt. <ïc hv begintmet een klcen zeil zyn aftoght f en hoL teveSsop de komft van Tromp. 51c. vindt zfch fn de
hoogfte noodt, en ontbfcdtViAto* 1 van Nes

?r«2
n
u
h00tdt

- V 7 '
,aat zich woo^en van rSs-/twftigheit ontvallen. 51S. vervolgt zyn aC

518 loopt groot gevaar door een brander.
*

S

§
s"byna hoopeloos.

5 i 9 . zeilt de Spleet in, en kom!voor de Doorloo ten anker r, r7 ,

C

der A^mJr, -
,

• G^eputeerden

2vn A
dm»?aï"eiten koomen aan zyn boort m

Prf-W ^on^^efovtfS^ 330 de

genei e kult.
^
39 . komt onder 'thoo^e landt vantftaple ten anker. <4o krvpr pen «1 •

,

n

in de keel en daar ^oot oZtT'^ hm
fchryven aan van Beuningfn

, nopeSMJ/ 1

fel** de Gezanten vanVankryk en
tut

teerden der Heeren Staaten c4 t hv j
ePu

"

Secretaris Nienpoon vn^&X^fÏÏ
beraamt een zekre ordre, om, ineevalW, ^ 544 *

menvoeging met de^MSS^^l
worden. ^;, verzoekt om zyn ziekte Jich^aï
t Vaderlandt te moogen begeeven. 547 . vemSuit de vloot

, komtt'Amfterdam, en beLmHan,zaam van zyn ziekte. 540. wordt weer^ g
"

met treffelyke gefchenV/nZ^l^

f

verzoekt te weeten op wat wvze men d'F? »

5A
ten 5 c tf . zeilt met de Maasfcheepen naar Texeen fielt order tot verzeekerine van \t J»i 1

'

r. h„„Jt K,ypsraad[ 0K^^
'"

'

tKoninss Di?
p^
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de Middelgronden. 570. zendt Enno Doedesmet

tien fcheepen en twee branders de rivier van Lon-

den hooger op. 570- laat eeni§e fcheepen bcoo-

ften 'tKonings Diep kruuTen. 571- komt by den

Ruwaart en van Gent op de rivier van Chatram.

574. ftelt ordre op 't aanvoeren der branders. 577.

zakt de rivier weer af. 579- blyft met achtender-

tig fcheepen in de riviere van Londen. 5S0. wordt

met een gouden kop befchonken. 583. verdeelt

het gros der vloote , en bezet de rivier van Lon-

den. 584. zeilt ere rivier op tot by Gravezande.

588.zeiltnaarHarwits. 5S9. zeilt naar Dortmouth.

59<j. komt ontrent Bevelier. 597. krygttydingvan

»c fluiten der vreede. 603 . van 't uitwiflelen der ra-

tificatién. do*, komt binnen Goereê. 609. wordt

van de Staaten bedankt, en ontfangt den gouden

kop. 609. onthoudt zich t'Amfterdam,en houdt zich

zeer nedrig. 013. getuigenis van den Ridder lem-

ple hem aangaande. 614. wordt van den Prins

van Montefarchio bezocht. 014. zyn manier van

leeven geduurende zyn verblyf aan landt. 614. hy
'

maakt het wedervaaren van Zweers in 't Kanaal m
den Haag bekent. <5i*. zendt zyn afbeelding aan

den Koning van Denemarken op zyne Majelleits

begeerte, <S2o. zyn brief aan van Beuningen. 6io.

hy wordt ,
op het vermoeden van eenig gevaar uit

Vrankryk, in 'tjaar 1070. met een vloot in zee ge-

zonden. 025. onthoudt zich in Schoonevelt, enoef-

fent de vloot. 619. wordt begunftigt met een kom-

pagnie zeefoldaaten. t>47- lo°Pc In den jaare 1672.

met eenige Maasfcheepen in zee. Ó4S- zendtP.de

Munnik naar d'Üngeliche kuft om te verneeraen

naar d'Engelfche vloot. <>*<J. levert d'Engelfchen

jlag voor Souwlsbaay , en vecht met Jork. 667. met

den Schoutbynacht Johan Herman. 07 3. getuige-

nis van Montaguus Luitenant tot de Ruiters lof.

<?7v hy wordt belaft met de vloot naar Schoone-

veldt te keeren. 69S. komtaldaar. 701. zynadvys

over 'tpofteeren van de vloot. 70I. wordt bevoo-

len v/eer naar Goereê te zeilen. 7II. fchryft een

brief aan de Staaten tot ontfchuldiging van den

Ruwaart van Putten. 718, 719. ontfangt een be-

leefden brief van zyn Hooftheit. 72.1- Ka£»c met

de vloot naar de Eems om d'OofHndifche vloot al

te haaien. 727. zendt 232 matroozen naar de re-

tourlcheepen. 731. krygttydingvan 't vermoorden

der Heeren de Wie 7 3 4' zyn oordeel over dat

feit. 734. komt met de vloot van Schooneveldt

t'zeil naar de Maas. 73 S. loogen t'zynen nadeele

uitgettrooit, en beroerte ontrent zyn huis op 't

Waalseilandt ontftaan. 741. op wat wyze geftilt.

742 } 743- hy verzoekt en verkrygt Sauvegarde

voor zyn huis. 744, 74*. krygt ordre om weêr

naar Schooneveldt te zeilen. 750. raadt de Staaten

dat ze de vloot zouden t'huis roepen. 751. komt

binnen Hellevoetfluis , en dankt Godt voor zyn be-

waaring. 758. doet rapport aan hunne Hoog.

Moog. 7<>S. aan zyn Hoogheit. 7*9- wordt op

een valfchen alarm naar Hellevoetfluis gezonden.

759. komt voordenBriel , en bezichtigt alles. 759,

760. ftelt order ontrent Goereê. 761. krygt laft

om de zes zwaarfte Maasfcheepen op te leggen.

761. toeleg op zyn leeven belet. 761. hem wordt

het gebiedt over 'tkrygsvolk aan 'tY en Waalkant

opgedraagen. 76*. hy begeeft zich met een jacht

naar de Gelderfche en Gooyfche kuft. 76S. raadt

dat menverfcheide plakkaten, om 't fcheepsvolk tot

hun plicht aan te moedigen, zou vernieuwen. 771,

laft aan hem door zyn Hoogheit gegeeven tot voort-

zetting van de toerufting der vloote. 773» hybe-

fluit naar de rivier van Londen over te fteken en

TER.
daar eenige fcheepen te doen zinken. 780.

weer te rug naar Schooneveldt. 783- W £«"

vruchtig zeggen en vertrouwen. 799. n
y,
raaK"„

gens Prins Robbert en Sprag in 't gevecht 800.

ontzet Tromp. 80I. Ertrées getuigenis hemaan

gaande. So*. aanmeikel\k voorval ontrent hem

voor 't aangaan van zeeker gevecht. SI9< J
wordt van den Veldtmaarfchalk Wirts begttj**n

zyn boort. S28. komt met de vlootop d Jirigc

fche kuft. 831. befluit om gewichtige redenen

weer naar 'trendevous te loopen. 832. zyn ïaitaa

Banken en Tromp. 834. hy zendt dne jacni

om zich tuiïchen 's Landts vloot en de vyanden

t'onthouden. 835. wordt van verfcheide Spaan cd

Grooten in de vloot begroet. S44- *yn "n,P££
tot zyn fcheepsvolk in 'tbyzvn van zyn Hoogno -

853. hy windt de loef van de vyanden. 8*7- ra

^
in gevecht met Prins Robberts esquadre. 8*7- K0V"

Tromp te hulp. Sol. dankt Godt na de overwin

ning over den zegen. S<J2. zyn gelatenheit 01

trent de doodt van zyn fchoonzoon. 8 6 *. hy wor

van de Staaten Generaal en van Hollandt bedar» •

87 6, 877. verftrekt een aanmerkelyk werktuig*

bevordering der vreede. S82. loffelyk g«u««*

van een Engelfch Schryver hem aangaande. *
»

•

zyn advys aangaande het verminderen der equip*

gie. S84. hy doet den eedt als L. Admiraal

neraal. SS*, zyn voorflag om de Franfche W
bifche eilanden te vermeefteren. SS<J. 7-yn^
aan zyn Hoogheit, nopende den toght naar w
\enique. S97. hy komt weêr binnen Goeree. ?

ft

wordt naar Engelandt genoodigt. 907. kryg

om naar Meflina met een vloot te gaan. 9

meent dat men de vloot behoort te vergrooten. y

zyn gefprek met eenige Heeren daar over. y

zyn aanmerkelyk affcheidt. 913. kh^^JLt
Prins van Montefarchio. 913- gaat met ü

^jx ,

t'zeil naar Blankenburg. 917. komt voor *a

en ontfangt brieven van de Koninginne
f

e

fw„

met ordre om Don Jan van Ooftenryk at

len. 919. hy zendt vier fcheepen met den_

^

Thomas van Hees naar Algiers. 910. kon»

AUicant..-. r-«' kramt v«cH- Barcelone. 91 »
-

L,
verzoek aan den Viceroy vanKatalonie. 924.

on

fangt een brief van den Koning van Spanje- 9*v

komt ontrent Sardinië en voorCalary. 9^1- w°

van den Viceroy van Sardinië groote eer aan|

daan. 927. komt te Melaflb, en wordt van o

Viceroy van Sicilië verwellekomt. 919. nee,"\
re

zaak van twee Hungarifche Predikanten ter heri »

die te Napels op de galeye zitten 930 doet
^

fcheide voorflagen om iet tegen de Meflmeze

ondernemen. 930- befluit de Franfche vloot re

vechten. 946. zyn gevecht tuflehen de eiU*

van Stromboli en Salino. 947, 94S. keert

vloot weer naar Melaflb. 9*4- befluit naar r

landt te vertrekken. 9**- kW eei
; te-

Onderkoning , vervarende verfcheld^re
St'zeÜ.

gen zyn vertrek. „6, 9*7- van Meial» ^
9*9. komt ontrent het eilandt Gorgona ,

en*0 B

van den Staat om noch langer m Sicilië te

y

9*9, 96o. komtweerte Napels, en brengt:te

dat zesentwintig Hongarifche Predikanten van^

ne flaverny verloft werden. 9<5i,
g^..

7
^,. 96i-

waardig gefprek met de verloftePiedifcantf

hy wordt van den Onderkoning met
eenige g ^

ken vereert. 964. komt te Palermo- 9^ met

Meflina. 970. ontrent Augufta. 97 l -

£u^ 97<.

de Franfche vloot ontrent den berg
, ^

>

$ ^
wordt gequetft. 976. van den Koning

J»« ƒ
_c

met den tytel van Hartog vereert. 9W. ^ch



zich geduldig in zyn pyn. 9S3. bereidt zich godt
vruchtelyk ter doodt. 983. fterft. 9S4. wordt
gebalfemt. 984. kort verhaal van zyn opkomft en
leeven. 985, 980, 987^ 9SS. zyn huwelyken en kin-
deren. 990. de tyding van zyn doodt verwekt
groote droefheit in het Vaderlandt. 997. deStaa
ten befluiten hem een eertombe op te 1 echten. 1000.
loffelyk getuigenis van den Spaanfchen Afgezant
de Lyra hem aangaande. looi. eei e hem van den
Koning van Vrankryk en Engelandt bewezen. 1003.
refolune van de Staaten aangaande de orde van zyn
begraaffenis. 1005. zynlykltacy. 1007.

Michiel de Wit de Ruiter, dochters zoon van den
Admiraal, wordt met den tytel van Baron befchon-
ken. iooz. zyn deerlyk einde en lof. 1002.

Middelaar. Zyn ampt is de partyen zoo veel als moo-
gelyk is tegen eikanderen in wederwicht te hou-
den. -^ . .^ïa».

Middellandt verdrinkt.

Mift. Zwaare mirt in de vloot. 66$, 677> 7S2. mift
doet her vervolg der Engelfchenftaaken. 49?.

Mittelfartfund.

Moederlyke liefde en kloekmoedighei t in het bergen
van haar kindt. ,

Moetwil op het fchip Groeningen gepleegr. 5

1

6\

Monk zoekt Karei de tweede op den troon te hel-
pen. 179. zyn fchip zeer reddeloos gefchooten. 492.

Montagu zeilt met deEngelfche vloot naar de Beidt.
172. fchryft aan de Ruiter. 109. 2yn wedervaa-
ren voor Algiers. 224. zyn gevecht met Brakel. 670
zyn doodt. 6

'

Montery doet een bezendig aan de Ruiter. S44'
Montsbaay. T""

Montferratte. , 66
'

Moolenbeek, Burgermeefter van Brugge. S44'
Mooren bewyzen de Ruiter groote eer na zyn over-

winning, in 't gezicht hunner ftadt verkregen te-
gen vyf rooffcheepen van Algiers. i<y. betoonen
hunne trouw.

I
Muitery in Hollandt vervolgt. 740. baart verande-

ring der Regeering.

Muitzucht van de Ruiter gehaat. Ags
Munkenbo.

'

Mudterfche oorlog. 459. geëindigt. 4^
N.N aarden. Toeleg op Naarden vruchteloos. 7<s ,

Naarden verovert. $79 \

Nachtglas. 2II
'

de Nagelboom genoomen. 49 ^\
Naskou aan den Koning van Zweeden overgegee-

ven. 152. en den Deenen door de Zweeden over-

gelevert. Z1 $ t

Nederlanders hebben niet alleen te lande maar ook
ter zee moeten oorlogen.

j.

.

Nedrigheit van de Ruiter. <sij.

Negery of Dorp der Zwarten , zynebefchryving. 317.
Negers, hun wapenrufting. 328. hun bedriegery.

330. wreetheit. 344. hun trouloozen aardt. 347.
hun manier van zweeren. 347.

Nicolaus Heinfius. 1012.
Niding. 217.
Niedek , Zeekapitein

,
begaat een miflag ontrent de

Zweedtfche fcheepen aan te houden. 41 2.

Nieves. 3^.
Nieu Amfterdam. 370.
Nieu Nederlandt.

3 7 6.

Nieuwenhoven. Verhaal van 'tuiterfte gevaar daar
het Ooftindifch fchip Nieuwenhoven in den ftorm
zich in bevondt. 43 7j 4$ 3 •

Nieuwerbrug. 7^5.

REGISTER.
Nikolaas Boes. €?4
Nikolaas Helt, Viceadmiraal van Denemarken. 212*
Nikolaas Marreveldt, Kapitein. 2o4 ]

Nikolaas Naalhout door 't harde weer opgezonden'.
449. zyn gevecht op de rivier van Londen, 601'

I

zyn dapperheit. 6o2 .

|

Niklaas Verfchoor, Schoutbynacht , in Sicilië doodt-
gefchooten. 94S

Niklaas Vivien. ,

'

Nikoping.
*

"aar Napds &ezonden - 929. gequetft. 977.

Noorwegen. Hollandtfche vloot aldaar. 41c"
Nyburg. iSS. van de Ruiter befchooten

, geeft aJh
op genaa en ongenaa des overwinnaars over W<
wordt geplondert. "19$

Nydt, de fchaduw van groote mannen. 34. de Rui-
ter benydt.

Nyhofs fchip door onweer ontreddert. < 07. hvwordt
doodtgefchooten. y

514.

O.

r\ denfee, Hooftftadt van 't eilandt Funen, gaat,vy over aan den Koning van Zweeden. f„
j

Ohvier Aggeszoon. ~> '

j

Ongelukkige eerfchoot.
4
J
r '

.Onvoorzichtigheit in 't zeilen, en order daar teeen be-
! raamt. °

0
ZotCZeXdd0e£ ^

°ftoTie

rk
^
Chryvers in hetbsfchryven deezer Hi-

Oorlogen te water heeft de Nederlandtfche Staat
(

dikmaal moeten voeren.
*

Oorlog tuffchen Zweeden en Poolen. 97. tuffchen De-
nemarken en Zweeden.

z j
Oorlogsvloot der Nederlanders tegen d'Engelfchen

uitgeruft onder Tromp. 21. van dertig fcheepen
onder den H.er van Waffenaar. * ,JG

^Sffi81^ van zeer gr00t gewicht vo°;

Ooftindifche fcheepen. Galjoots gezonden om die^p
te zoeken. 411. worden in de haven van Bergen
in Noorwegen van de Engelfchen aangetaft. 41c

^ r&e" e» .^omen by de Hollandtfche

pen ontrent de Eems
7

"

onrz K ?C retour*hee-
de Enge,rchfn LT^cZ^^ging daar over by de Staaten genoomen 7afkoomen binnen de Eems. 727. voeeen zich *hv^

>
731. koomen in 'tVlie

7
.

^"^^
tOoftindifch retourfchip Papenburg genoom^

Ooftrum.

Ooftzee zoeken de Staaten te beveiligen
Opdam komt in de Sondt. 9 S. wordt m« A~r\ 1'

van de Ridderfchap desOX^™
dertig van de zwaarfte fcheepen t'huis ontboden.
102 verkrygt de Heerlykheit van Waffenaar ia?
wordt gezonden om Koppenhagen te ontzetten
153. zeiltmetde Hollandtfche vlSot door

S'
154. quyt zich dapper in't gevecht. 154. komt té
Koppenhagen. 157. wordt belaft in DenemSen
met de vloot te overwinteren. 158. haÏÏt metMontagu 172. wordt toegeftaan naar \ Vader-
landt te keeren. 1S4 hy vertrekt uit Denemar-
ken. 1S5. komt ,n Hollandt en doet verflag van
zyne verrichting , en wotdt bedankt iS<r

Oproengheit der matroozen op >t fchip'van Tromp'.

409.
Op-
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Oproer in Hollandr. 691. Oproer der Meffinezen.

pil.

Oran, een Barbarifche Stadt. 250.

Order tegen het onvoorzichtig zeilen. 412. om alle

gefchreeve en gedrukte ordres in zee te werpen.

414. om de veroverde vyandtlyke fcheepen in brandt

te (teken. 4*4-

OrkaaneninWeftindie. 19. Orkaan in de vloot op de

Guinefche kuft. 3<59«

Otto vanTreflongdoodtgefchooten. 496.

Oudaan. ioio.

Overwinnin g der Nederlanders in Engelandt in twyf-

fel getrokken. 496.

Palm, Kolonel. ^9- landtop Chappey. 5S1. heeft

het gebiedt aan den Uithoorn. 769.

Panhuizen. .320, 396, 673-

Papenburg, eenOoftindifch retourfchip, genoomen.

Parlement in Engelandt. 770. verklaring van 't En-

gelfch Parlement , erkennende Karei den tweeden

voor wettigen erfgenaam zyns vaders. 21 S.

Paflaro. é * 2 9.

Paulus Adriaanszoon Klerk
,

Opperfchryver by de

Ruiter, weidt in de baay van de Barbados doodtge-

fchooten. 164.
Paulus Auguftyn. 390.

Paulus Morgendal. ^ 341.

Paulus Wirts , Veldmiaarfchalk , komt de Ruiter aan

zyn boordt begroeten. 828.

PedroVierradeSilva. 13 S.

Penningen. Hoogmoedige penningen in Engelandt in

den jaare 166*,. geflagen. 383,384. Penningtot

gedachtenis van de vreede met Engelandt na 't werk

vanChattam. tflo.

Peft binnen Genua. 129. te Londen. 440.

Petrus Francius lykdicht op de Ruiter. I009.

Pheniciers eigenen zich de heeifchappy der zee toe.

38.

PhilibertWynrich. 518.
Philips van Almonde , door 't harde weêr opgezon-

den. 449- wordt Schoutbynacht van de Maas.
S79. komt te Napels , cn gaat van daar met de vloot

t'zeil. 1003. komt met het lyk van de Ruiter tc

Hellevoet/luis. I004.

Philips van Lorraine komt in de vloot. 50$.
Philips dï Munnik, van de Ruiter gezonden om naar

d'Engelfche vloot te verneemen. 6^6.

Philips de vierde , Koning van Spanje , fluit een eeuwi-

ge vree met de Nederlanders. 15.

Pieter Baut. 329.

Pieter de Bitter ,
Opperbevelhebber der Ooftindifche

fcheepen. 41?.
Pieter van Brakel ,

Schoutbynacht. 206. in 't gevecht

met d'Engelfchen doorfchooten. 370.
Pieter Korneliszoon , Nederlandtfche Conful te Lis-

bon. 14.

Pieter van der Does geftorven teSintThome'e. 302.

Pieter Floriszoon
,
Schoutbynacht onderM. Harpertze

Tromp. 34. quyt zich dapper tegen Blaake. 41.

wordt van de Staaten van Hollandt bedankt en ge-

prezen. 46. wordt Viceadmiraal over 'tNoorder-

quartier. 6$. fneuvelt indezeeflagtegen de Zwee-
den in de Sont. 154. lykeer hem aangedaan. i%6.

Pieter van Gorkum ,
Zeekapitein. 13.

Pieter de Groot zyn ruftig antwoordt aan een En-

gelfch Heer. 383. hy waaifchouwt de Staaten van de

quaa genegentheit des Konings van Engelandt. <?3 S.

zyn geiprek met den Koning van Vrankryk. C4i.

STER.
Pieter Heins lorTelyk getuigenis aangaande Tromp. 58.

Pieter de Hubert.
169

J
Pieter Janszoon Uitenhout doorfchooten. 496.

Pieter Klaaszoon Wynbergen. 4*7- genoomen en

losgelaaten. , f
7.

*

Pieter Kooker, Schipper van een Ooftindifcn lenip,

fpringt in zee door vrees dat het fchip zou zin-

ken. 4
f*

Pieter Leendertszoon, Kapiteinvan een kaper. 760.

Pieter Magnuszoon.
Pieter van Middellandt verdrinkt.

Pieter Nooms , Heer van Arlanderveen ,
moet van

deHeerlykheit van Waffenaar afftaan. lV'
Pieter van Percheval.

Io1 '

Pieter Pieterszoon Lely. ï 1 *'

Pieter van Ree. £
Pieter Salomonszoon, Kapitein. 204. doodtgefchoo-

ten.

M r
. Pieter Vogelzangk. l69 '

Pikke, Kapitein. 2°4*

Plakkaat tot beveiliging der koopvaardyfeheepen. 34-

tot aanmoediging der matroozen. 53. tegen de

gene die in Zweedtfchen dienll waaren. 1S5. i°c

bezorging van 's Landts vloot. 4^0,

Pleimuiden. Ververfching uit die plaats aan de Ruiter

vereert.

Plonderaars geftraft.

Pluisje van lont in de keel van de Ruiter. 54 r *

Pomp. 371'

Poolen. Oorlog tuflehen Zweeden en Poolen- 97;

veltflag tuflehen beide. 100. verdrag tuflehen bei-

de geflooten. _

l0 ~'

Poorts dapperheit. 40- ongelukkige doodt. 41 '

Portlandr. Graaf van Portlandt. l
n'

Portugaal veranderdt van regeering. S. de Staatei

koomen de Portugeezen met een vloot fcheepen te

hulp. '

l'
Portugeefche vloot. ^

1 '

Portugeezen weigeren de Nederlanders over 't ongej

lyk hun aangedaan te voldoen. 137, 138. bellaar»

de Nederlandtfche fcheepen. 138. haar wordt van

den Staat de oorlog aangekondigt. 138. hun iui-

kervloot vervalt in de macht der Hollanders. ii£
j.y m»y«*«n Kcc ^vedv.. »«« ae Ruiter. '

'

Porrus Lune. Uv
Poften langs de ftranden. S42 «

Predikanten. Zommige Predikanten oproerig. 4o*>>

409. befluit der Staaten hun aangaande. 4°9> ZV

worden aangemaant om ernftig voor 't Vaderland*

te bidden en de Gemeente tot boete te vermanen.

534. zy worden van de Ruiter hoogh geacht. 980.

Prins van Monako. 477. in groot gevaar. 4$ 2 -

zich dapper. 49 •

Prins van Montefarchio bezoekt de Ruiter , en ver-

wonderdt zich over de kleenheit van zyn huis. 614-

komt met negen fcheepen by 'S Landts vloot. 95°-

Prins van Oranje wordt op het verzoek van Krom

wel uit alle hooge ampten uitgeflooten. 69- 0

zichtigt de vloot n-svens eenige Grooten. 467- P
te genegentheit van de Hollandtfche matroozen tot

zyn perfoon. 467. wordt Kapitein Generaal. 641-

genegentheit tot zyn perfoon, en vordering, w<•

opftandt des volks daar over ontftaan. d92.
ampte»

hem opgedraagen. 093. zyn verklaanng tot on

fchuldiging der Hollandtfche Regenten. 691-

tyding van zyn verheffing maakt groote^
de vloot. 691. 2ynadvyswordtv<^t^
het polieren van de vloot. 700. zy" *f*rl4,
701. verleent fauvegarde voor de Ruiters;

huis. 7V>

zyn toeleg op Naarden en Woerden ^'"g*
zyn tocht naar Charleroy. 7*4. komt m t W
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by de Goudtfche fluis. 76 verzoekt van de Ruiter
kennis te krygen van bequaame Zeeofficieren. 771.
zyn brief aan de Ruiter. S45. komt in de vloot,
en is van gevoelen dat men de vyanden moet be-
vechten. 850. zyn brief dies aangaande aan de
Ruiter. o.

Prins Robbert komt d'Engelfchen met vyfentwintig
verfche fcheepen te hulp. 189. op dekuft vanGui-
nea verwacht. 343. maar vergeefs. 344. zyn
fcherp gevecht met de Liefde. 491. zyn fchipzeer
doornagelt. 491, 492. hy vecht met de Ruiter on-
trent de Helder en raakt aan 'twyken. 859. volgt
de Ruiter om 'tblaauwesquadre te ontzetten. 8<5i.

Profaniteit van de Ruiter verfoeit. 988.
Pryzen van Breft afgehaalt. <y0 <j.

Ptolomeus afkomft. 4.
Puchler.

Qi
du/"\uêne, Admiraal der Franfche vloot, vechtX met de Ruiter in Sicilië. 947, 94 8, 949.
Quiryn vanKerkhove, Zeekapitein, wordt belaft op

het Ooftindifch fchip 'tSlot van Hooningen te paf-

fen. 4I8 .

Refufco.
(

Regemorters kloekmoedigheid 41.
Regenten in Hollandt van hunne ampten ontflagen.

740.
Reinier Janszoon Witte.

^ 96t
Reinout van Koeverden. 237, 396.'

Rem 't Hoen , Luiienant van Kapitein Wildtfchut
wordt eerloos verklaart en voor fchelm wechgejaagt.

433
Renegaaten op de galey gebannen. 89.
Rentebrieven aan de Admiraalen de Ruiter, van Nes

en Tromp gefchonken. 877^
Reprefali-brieven. '

2 i.

Relblutie der Staaten. Ziet Staaten.

Reukelooze daadt van een matroos. . 408.
Richard Kromwel. 158,218*.
Richewyn. Kapitein. 2o4
Ridder Temple raadt een Triple alliantie te maken!

612.
Ridderus (Francifcus). 409.
Rivier van Londen bezet. 588,589.
Robert Blaakes gevecht met Tromp. 20, 21.

Robbert Holmes bevecht de Smirnifche vloot. 645.

Robert Honiwood. ZietHoniwood.

Robbert van Itterfum. 503.

Robertus Junius , Predikant t\Amfterdam , begeeft

zich op 'sLandts vloot. 53.

Robbert Rouk. 247.

Robbertfon, Engclfch Kapitein. 149.

Roch (Kornelis). 743-

Rochefter. Tocht naar de rivier van Rochefter. 508.

de Hollandtfche vloot aldaar. 571. des zelfs diep-

1

ten onderzocht. 57*-

Roelof Gerritszoon. 5 1 8

.

Roetering, Kapitein.

Roodeloop in de vloot. 993-

Roos. 39*.

Roodtfteen (Markus). 187,201.

Rotsfchildt. Vreede tuffchen ZweedenenDenemar-
• ken aldaar gellooten. 152.'

Rotftok. 207.

Roubeklag over de doodt van de Ruiter aan zyn weduw
en kinderen gedaan. 997-

Royale Catharina verovert cn weer vcrlooren. 6 9.

STER.
de Royale Charles verovert op de rivier van Londen.

575. naar Hollandt gezonden. 580. gefloopt. 770,
771.

Royale Oake, een Engelfch fchip , aan brandt geftee-
ken. 577.

de Royale Prins verbrandt. 489.
Rulaeus (Henricus) doet een lykpredikatie over de

Ruiter. Ioo9>
Ruftig antwoordt van de Ruiter aan een Franfch Ka-

pitein. J7.
Ruth Maximiliaan wordt Kapitein ter zee. 4<J4. ver-

overt het fchip de Convertine. 493. wordt over
zekere misflag in een geldtboete verweezen. 505.
doodtgefchooten. r 14.

Rutger Huigens.
j g^

RuwaartYan Putten. Zoekt Kornelis de Wit.

S.

Saleé. Gevecht voor Saleé. 16. moeite met de
Sant van Saleé

, wegens het nemen van een
luiks fchip. 73. verdrag met die van Saleé ge-
llooten. 87. vreede met die van Saleé vernieuwt.

Sama een Negers dorp. É| E£
Samuel Raven meent eenige opiffott in Engelandc

te zullen verwekken. 503. aan landt gezet, keert
onverrichter zaake. 504. zyn zeggen aangaande
lromp. 513. zynquetfuurenoverlyden. e IA

Samuel Smit. *

£

^Monk
1
"
Gra3f vanSand^h

'
3Sl. zyn brief aan

Sanfum Engelfch Schoutbynacht
, gefneuvelt. II2.

de Sant ofOpperfte van zekre ftadt in Barbarye poogt
de Ruiter een {tuk laaken voor een prys onder de
waarde afte parffen, doch te vergeefs. 18. maakt
tnethemeenverbondtvanvriendtlchap. 18

Sant van Saleé neemt hetneemen van een Turks fchip
euvel op.

r

Sauvegarde van zyn Hoogheit voor de Ruiters huis!

Schafsburys bekentenis, nopende het geluk der HoY-
landers. 7 <y7 . fel zeggen van 't Hollandts Cartha-
ge uitteroeijen. 770

Schak, Veldtmarfchalk van Denemarken. 214
Schatter, Kapitein.

150, l0£
Schelling. 'tWefteinde van der Schelling A ll9 '

gelfchen verbrandr.
^helling door d'En-

Sceperus
( Jacobus ) predikt oproerig ter Go.,H. *H '

Scheurbuik in de vloor.
g

°
ude

' 4oS -

Scheuringenin de kerk van de Ruiter verfoeit. lf'
Schey. 211. zyn fchip lydt groote fchaa door d£norm voor Goereê.

"

Schilders gewoonte.
442*

Schoonen.

Schotsman zoekt d'oorlogfcheepen voor Amfterdam

Seclufie van den Prins van Oranje. ~0
"

' Senega
, een ftroom op de kult van Guïnea. 2 07

jSjabanmnga, Overfte der Douane te Algiers. 254.

j

Sidney
, Engelfch Gezant in Denemarken. 208, 209.

|

Siërra Liona. 220
j

Simon Blok doorfchooten. 496
Simon Klem. „ *

Simon Poppiriga.

Xxxxxx Si-
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Simon Willemszoon. 399,

Simon Willemszoon , Zeeraadr, naar Bergen gezon

den. 41 6. te rug ontboden. 418.

Simon Willemszoon worde binnen Texel gezon-

den. 431. vertrekt uit de vloot, en krygt een lofFe-

lyk aficheidt van de Gevolmachtigde Heeren in

de vloot. 432.
Sint Chriftoffel. 3 66, 3 67.
Sint Euftache. 30S'.

Sint Georgdel Mina. 329. hooftveftingopdeGoudt-
kuft. 330.

Sint Jago. 3 62.

Sint Vincent. 305.
Sint Paul. Het fchip Sint Paul verbrandt. 487.
SintThome'e. 352.
Slaven. Seftig flavenby wifleling te Tunis geloft. z^.

ontrent honderdt te Algiers gevangen. 238. meer
dan honderdt dertig geloft. 259. tachtig duizeneft

guldens tot loding der Haven verzaameldt. 273.
vyf Haven bergen zich met zwemmen aan de fchee-

pen. 284.
Slingclandr. Heer van Slingelandt, Nederlandts Ge-

zant op de vreedehandeling tuflehen de Noorder
Kroonen. 211. Gezant naar Stokholm. 211.

Slinkfche trek van een Engelfch Kapitein. 149.
Sluizen in Hollandtgeopent. <?SS.

Smirnefche vloot van d'Engelfchen aangetaft. 6^.
Sneek. Het fchip Sneek genoomen en verbrandt. 515.
Spys verichafiïng op de vloot , order daar op geftelt.

410.
Somelsdyk komt by de Ruiter in de vloot, maar be-

geeft zich op 't fchip van Tromp. 512.
Sondr. De Sondt. 204.
Sorlinges. Bericht van de gelegentheit van de baay

der Sorlinges. <yo4.

Spanjaarden. Eenige Spanjaarden fchenden uit moet-
wilderStaaten vlag. 253. Spaanfche Grooten koo-

men 's Landts vloot bezichtigen en de Ruiter be-

groeten. 844- Spaanfchen verzoeken hulp tegen
de oproerige Meffinezen. 911. veroveren Ibifo.

843. houden zich zeer achterlyk om by de Hol
landtfche vloot te koomen. 970. raaken in 't ge-
vecht. 077 .

Spanjaarts hoogmoedt. 1 5 , 1 <j.

Spartivento, een uithoek van 'tRyk van Napels. 229,

Spefla, een vermaarde zeehaven. 12^.
Spiegelgevecht. 4<jS. Spiegelgevechten, op hetaan-

raaden van den Raadtpenfionaris deWit , in de vloot
gehouden. 425.

Spinola.

Sprag vecht met Tromp. 859» Stfo. zyn jammerlyk
einde.

. Stfo.

Stank in de Hollandtfche fcheepen. 114.

Star mer een ftaart. 324.
Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden bellui-

ten de Portugeezen met een fcheepsvloottchulp te

koomen. 8. laaten een plakkaat uitgaan tot bevei-

liging der kooDvaardyfcheepen. 34. beveelen de
Ruiter in zynWr en gezag te handthaven. 35. ftel-

len ordre tegen den toeleg der Engelfchen om de
fcheepen en zeehavens van den Staat met vuur te"

verdelgen. 76. hun befluit aangaande het geleide

der Ooftindifche en Hamburgfche fcheepen , koo-
mende met zilver uit Spanje. 30. zy verbieden
de vaart op Groenlandt. 47. laaten een plakkaat

uitgaan tot aanmoediging der matroozen. 53. hun
beüuit op het ftuk van den rang tuflehen de Vicead-
miraalen de Wit en Johan Evertszoon. 6$. ver-

bieden alle Kapiteinen 't onderzoeken der oorlogs-

fcheepen toe te laaten. 71. befluiten den Koning
van Denemarken tegen den Zweeden by te ftaan.

154. noch vierduizent foldaaten naar Denemarken

te zenden. 157. hun voorftel aan de Koningen van

Vrankryk, Spanje en Engelandt, om gezamentlyk

de Turken op 'tlyf te vallen, maar vergeefs. 209.

hun zorg voor de bewaaring der Goudtkuft. 292.

hun befluit aangaande den L. Admiraal Tromp.

401. hunne refolutie, rakende 't employ van 's Landts

vloot, en dienende tot een generaaleinftruclie voor

de Gevolmachtigden op de vloot. 411. hunne re-

folutie rakende 't gebiedt over 's Landts vloote. 4<*6•

hun fchryven aan de Ruiter. 497. hunne refolutie

aangaande het begroeten der Engelfche Ambafla-

deurs. 550. hunne refolutie nopende 't invallen van

's Landts vloot. <jo8. hunne refolutie nopende

't vei blyf van 's Landts vloot. 099,702. hunne re-

folutie om de Ruiter de befcherming der Ooftin-

difche retourvloot aan te bevelen. 723, 726. hunne

refolutie ter zake van de komft dervyandtlykevloo-

ten op de hooghte van Petten. 737. hunne refo-

lutie aangaande het fcheiden , invallen en verdeden

van 's Landts vloote. 753. hunne refolutie aangaan-

de 's Landts vloote en de Ruiter genoomen. S67'

hunne refolutie nopende de gevangene Hungarifche

Predikanten. 933. hunne refolutie, ter zaake van

de Ruiters verblyf ontrent Sicilië. 967. hunne re-

folutien over den toeftant der vloote in Sicilië. 9?4»

991> 9? tf*

Staaten van Hollandt befluiten 's Landts vloot met

byzondre belooningen te vereeren. 4$. bedanken

de Ruiter voor zyn dienft. 45. laaten in den Haag
gebeden doen om Godts zegen in het zeegevecht. ,

55. geeven aan de Ruiter en Jan Evertszoon eefl

eerlyke verklaaring. 60. befluiten drie Viceadmi-
raalen en drie Schoutenbynacht in hunne Provincie

te ftellen. «55. fchryven de Ruiter een brief om
hem tot aanneeming van 't Viceadmiraalfchap te be-

wegen. 66. hun befluit tot uitfluiting van den

Prins van Oranje. 69. ftellen ordere op het be-

flaan der Hollandtfche fcheepen in Vrankryk. U7«
hun voorftel dies aangaande in de vergadering der

Staaten Generaal gedaan. 119. verfc hil tuflehen
de

Staaten wegens 't verkiezen van den Heer Ttoo>P
mtOppcvoostovcd.viuw. 384> hun befluit aan-

gaande 't oproerig prediken. 409. hunne refolu«e

om den Raadrpenfionaris de Witte bedanken voor

zyne dienften in de vloot. 441. zy willen de vloot

niet opgeleidt hebben , maar dat Ze, volgens hun-

ner eens genoomen refolutie , in zee zal blyven.

45°- hunne refolutie , by welke de Ruiter gelaft

wordt ind'Admiraaliteitentepreiïdercn.45^: veÜ'

ftaan dat de Ruiter met een fchip van d'Admiraah-
teit op de Maaze zal afvaren. 458. ontflaan den

L. Admiraal Tromp van zyn ampt. ^26. hunne

refolutie om den Ruwaart van Putten, deRuiteren

van Gent met een goude kop te vereeren. 5S3. zy

wenden alle middelen aan om den Koning van En-

gelandt en Vrankryk genoegen te geeven. 64^> 6^'
dragen zyn Hoogheit den Prinfle van Oranje de

hoogfte ampten op. 693. toonen groote zorg tot

befcherming der zeekuften. 696. hun fchryven aan-

gaande de moordt van de Heeren de Wit. 734- llU
.

n"

ne refolutie rakende het reviftualieren van 's Land"

vloot. 74<y. over verfcheide andere zaken die u

vloot betreffen. 747, 74S. hunne ïefolutie raken-

de het geen men aan zyn Hoogheit aangaande ne

employ van 's Landts vloot zou verzoeken. i>49£

zy neemen een befluit van de Ruiter een eertom

op te rechten.
1000.

Staaten van Zeêlandt beklaagen de Ruiters doodga

Sra-

een briefaanzyn weduw.
Stavanger.
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Staveren, 't Schip Staveren verovert. 671.
Steenbergen bemachtigt. 6-

Steenbok, Maarfchalk van Zweeden, naar Funen ge-
zonden. i 9 i t

Stellingwerf. 204.
Sterfte in de vloot. 993.
Steven Korneliszoon. 400.
Stilftant van wapenen met die van Tunis gefloten.

235. met die van Algiers gefloten. 23 S.

Stokholm. 206.
Stooks , Admiraal van Engelandt. 135.
Storm in Texel doer groote fchaade. <5i, cz.
Storm by Sint Lucar. 707. Storm voor 'tVlie. 103.
voor Sint Lukar. 109. Storm inde vloot, van Ber-
gen in Noorwegen naar 'tVaderlandt zeilende. 420.
Storm in de vloot. 54^ 037, £99, 746.751, 8 54,

874, 971.
Stormen naar Schafsburys bekentenis voordeeüg voor

*t Landt. 7^7.
Stout beftaan van de Ruiter in zyn kintsheit, 5. van

Jan van Brakel.
<y70>

Stoutheit van een matroos. 4^5.
Straf over den Luitenant van Kapitein Adelaar. 143'.

over tweeëntwintig bootsgezellen , die uit Duins
wegliepen. 146. Straf, eenige Kapiteinen en an-
dren , over hun misbedryfin 't vechten

, aangedaan.

Stryken der vlagge van deEngelfchen, als een teken
van onderwerping , geëift. 20. twift daar uit met
Engelandt ontltaan. ^41.

Stuurmanskunft van de Ruiter geleert. 7\

Suikeryloot der Portugeezen vervalt by nacht onder
de Hollandtfche vloot en lydt groote fchaade. 139.

Sultsbach. Prins van Sultsbachaan de Ruiters boordt.

Swart.

Symen Roelofszoon.

T.

Taake Maartenszoon , een matroos, over muitery
ter dood t verweezen.

Taalman. So9 \

TaddeusdeLandtman. 4o9 .

?^
a
u y

op ^e kuft vanGuineavyandtlik doord'En-
gellchen overvallen en verovert.z9 i. opgeèifcht 22<y
vermeeftert . 3 27.dorp van Takorary verbrandt.'

3 x7
'

Tavila. I2
'

Temple dryft een Triple alliantie door. 612,

Terion, Franfch Gezant aan 'tHofvan Zweeden. 15 tf.

zyn antwoordt op de boertreden van den Koning

van Zweeden. 156,157. zoekt hem, als hy de En-

gelfche en Hollandtfche Gezanten wat fcherp beje-

gende, ter neer te zetten. 177. zyn briefaan de Rui-

ter. 499-
Terre Neuf, daar 't des zomers zoo kout is als in Hol-

landt's winters. 371. zeervifchryk en voor al van

Kabeljau. 371. zyne gelegentheit. 371.
Teunis Willemszoon . 5 S ö.

Themiftocles af komft. 4.

TheodorusWefthovius biedt zyn Predikdienft aan de

Ruiter , en wordt voor zyn Predikant aangenoomen.

775. ontfangt brieven van twee Hungarifche Pre-

dikanten, die te Napels op de galeye zaten. 930.
ftaat de Ruiter by in zyn krankheit. 9S4.

Thomas Allen bejegent den Viceadmiraal Zweers op
een vreemde manier in 't Kanaal. Ci6.

Thomas Broun, Engelfch Konful te Algiers. 233.
Thomas Dolman. 509-
Thomas van Hees naar Algiers gezonden. 910.
Thomas Klifford. 485.
Thomas Louvel. 870.

STER.
Thomas Tiddyman.
Thomas Tobiaflen klaagt over gebrek van lyftqgt!

7SL zyn lof. Stfo. hy wordt op het fchip Waas^
dorp geilek. 871.

Thomas Vlug wordt Viceadmiraal. S79.
Thuanus lof. 119,
Tjerk Hiddes, door de ftorm afgedwaalt in het weder-

keeren van Bergen in Noorwegen, komt met drie
fcheepen en een brander by de vloot. 423. doodt-
gefchooten. ^15.

Tjerrink, Zweedtfchen Admiraal. 207*.

Tichelaars fnoodt bedryf regenden Ruwaartvan Put-

Titus van Naffau. 66^m

Torbaay. Toeleg op die plaats. 597.
Tralane.

^ 99#
Travemunde.
Treflong wordt doodtgefchooten. 4§2

*

Triple alliantie tuffchen Engelandt
, Nederlandt en

Zweeden.
tfJ<ï

Tripoli. Gelegentheit en fterkte van Tripoli. -> 4J'
Tripoleefche zeemacht.

*

Triftan de Mendo^a Furtago, Gezant van fönl-^l
8Tromp (Marten). ZoektMarten.

Tromp (Kornelis). Zoekt Kornelis.
Trouw van de Ruiter aan zyn Meelters beweezen. 18

trouw der Mooren ontrent de Ruiter. 1 9

"

Tuineman, Zeekapitein. 2oo 201"
Turennes gefprek met den AmbafladeurP.de Groot".

Turkfche Mooren quyten zich dapper tegen de Rm-
*Cr

* 8<J
Turken

, hun goedt getuigenis van de Hollanders

Turkfche roovers verovert. 228, 230, 234".

Turkfche prys genoomen en weer vrygelaaten. 75.
Turkfche barken en pryzen genoomen. 8<S, 87, 88

Tweedragt in Hollandt. 69Z
Tycho Brahe.

Tymen Simonszoon Zwart. 342'
Tyriers matigden zich de heerfchappy over de zee

aan. ,„

V.

^ aart op Groenlandt verboden. 379. de vaarC 0D

Valkenburg
, Directeur Generaal over de Noordfkuft

van Afrika. 297. onthaalt de Ruiter. 330. zVn
raadt en antwoordt op eenige vraagenvande Rui-
ter ontrent de zaken inWeftindien. 2 co

Valehen, Kapitein. 1V\'
Valentie.

JJJ
Vaft- en bededag van de Staaten uitgefchreeven 407*
Vezen, Landtkapitein in de toght van Chattam. 509!
Veldtflag op Funen by Nyborg.
Venetiaanen. Hun zegen tegen de Jurken beyoch-

Verandering der Regeering in Portugaal. 8 in Hol-
,andt. '

„4o
Verbaal van de Wit in 'c licht gegeven. 012'.

Verbaaftheit te Londen over de nederlage van Chat-
tam.

8f
Vereeringen over 't werk van Chattam. c s 2

Verdrag tuflchen de Staaten der vereenigde Neder-
landen en de Portugezen. 8. met die van Saleé
geflooten. 87. met Vrankryk over eenige gereze-
negefchülen geflooten. 123. tuflchen Vrankryk,
Engelandt en de vereenigde Nederlanden geflooten,

X xx xxx 2 onï
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om de vreede tuflchen de Noordtfche Kroonen uit i 8 S i, S 82. tuflchen Vrankryk en Spanje teAken g«-

t£ werken. 164. met de Fantynfche Negers , om flooten. óiz.

in 't bezetten ofveroveren van Kormantyn den Hol- Vreede der kerke van de Ruiter bemint. 987.

345
9<*9.

762.

433-
361.

799.

landersbehulpig te zyn.

Verjaardag van de Ruiter geviert.

Verraders toeleg op de Ruiters leven.

Verfteeg , Luitenant ter zee , wordt afgezet.

Vertrek der vloote uit Guinea.

Vertrouwen van de Ruiter op Godts macht.

Vervolging ter zaake van Godtsdienft is zeer fchade-

lyk. 937.
Verzaamelplaats van de fcheepen in gevalle van ftorm.

425.
Verzuim van Kapitein Niedek. 412.
Vincentius Fabricius. 102.
Uithoorn met matroozen bewaart. 709.
Uittenhove, -Kolonel. S99.

Uitkomft van eenige zaken moet ons van de goe of
qua gefteltenis der zaaken zelf niet doen oordee-

len. 410.
Viflchery. d'Engelfchen fchryven zich het recht der

viflchery toe. 20. Viflchery verboden. 772.
Vivien. 441.
VJaamfche fcheepen, met Engelfche foldaaten ten dienft

van Spanje
, palieren door de Hollandtfche vloot.

5S7.
Vlag voeren , befluitdaar op genoomen. 103, 104.

Vkkkeren. 437.
't Vlie. Koopvaarders aldaar door d'Engelfchen ver-

brandt. 534.
Vliffingen, de Ruiters geboortefiadt. 5. lof van die

ftadc. ibhi.

Vloot naar Porrugaal. 11. vloot der Hollanders gaat

van voor 't landt van Bergen in Noorwegen t'zeil

,

en wordt door een zwaare ftorm verftrooit. 420.
komt voor der Schelling. 424. Hollandtfche vloot

onder de Ruiter in 't jaar \666- in zee. 475. komt
tuflchen Duinkerken en Noordtvoorlandt. 478. be-

raadtflagingen over 't verblyf van 's Landts vloot in

deii bekommerlykften tydt. . 69 S. I

Vlucht der Engelfchen. 492» van 't Engelfch esquadre
der blaauwe vlagge. 517.

Vogel-eilandt. 307.
Vogcl/.ank , fcWaelaiultfcHG.—™ «p vrcedcTian-

del tuflchen de Noorder Kroonen. 211.

Volkerc Schram werdt Viceadmiraal van Weftvries-
landt en 't Noorderquartier.

3 78. van wandevoir
befchuldigt. 739. by den Krygsraadtonfchuldig ver-

klaart. 739,756. dootgefchooten. S04.

Waalseilandt door burgers bewaakt.

Waters gebrek in de Hollandtfche

Vreedepenning t'Amfterdam geflagen. 61 o.

Vriendelykheit van den ouden Admiraal Tromp te-

gens zyn matroozen. 5 9.

Vrybuiters van Vrankryk doen groote fchaade. in#
112.

Vryheit der zee beweert. 38.

Vrymoedig antwoordt. 17»

Vrywilligen bieden zich aan om met hunne lichte fre-

gatten zich by 's Landts vloot te voegen. S07.

Vuurwerken. Waarfchouwing aangaande eenige vuur-

werken in kiften of tonnen verborgen 3 en onder-

zoek daar op gedaan. 50<J-

W.

743.

gebrek in de Hollandtfche vloot. 149*

quaat water, groot ongemak op de vloot. 2§tf-

Water-oorlogen. I.

Walvifchvangtt verboden. 8 Sa.

Warburg. 152.

Waflenaar. Heerlykheit van Waflenaar. 137-

Waflenaar. De Heer van Waflenaar , L. Admiraal

Generaal. 378. vliegt met zyn fchip in de lucht.

3 82. Ziet Opdam.
Weduwen. Den weduwen en kinderen dubble gaadje

van hun overlede vrienden toegezeit. 37?»

Ween, Deenfch eilandt. 205.

Weerfpannigheit op het fchip Groeningen gepleegt.

516.

Weldaadigheit van de Ruiter aan een Franfch fchip

dat ten einde van leeftocht was. 76:
Weflcl Smit zoekt het graauw, dat de Ruiters huis

wou pionderen , te ftillen. 741. hy brengt zyn

kompagnie burgers in de wapenen , en Iteldt order

om het huis te befchermen. 742«

Weftergo. Het fchip Weftergo verbrandt. 616-

de Wildtmet4 fcheepen naar Saleé gezonden. I4*«

komt voor Saleé. 147. met een goude keten be-

fchonken. 122. ftoot met zyn fchip op een zee-

Kiip 134. Kommandeur. zL. wordt Schoutby-
nacht.

37 8.

Wildtfchut verlaat van Nes , en wordt in hechtenis ge-

zet. 430. vonnis tegen hem uitgefprooken. 433-
vonnis tegen hem gewezen uitgevoert. 453*

Wil!em Arentszoon van Warmondt. 5^*

Vollenhove (Johannes)." 1009.
j

Willem Baftiaanszoon wordt L. Admiraal van 'c

Voijdelens lofdichten ter eere van de Ruiter. 500. over Noorderquartier. 879»

't werk van Chattam. 5S3.
;

Willem Barkley , Viceadmiraal der witte vlagge,

Voorbeelden van treftelyke mannen uit flechten (lam-

me gefprooten. , . 4.

Voorzichrigheit van de Ruiter. 12S, 485, 495, 9 S 6.

Voorzienigheit Godts in het verydelen der menfehe-
lykeaanfl igen.410,422. ontrent de vloot. 541.

Upzal
, geboorteplaats van Karei Guftaaf

,
Koning van

Zweeden. 204.
Uranienburg. 155.
Vrankryk. 208.

Vreede. Tot bevordering der vreede is 'tnoodig dat

d'eene party , door de zaaken flepende te houden

,

niet te veel voordeels op d'andrewinne. 208.
Vreede met Spanje. 1^. met Kromwel. 69. met

die van Saleé. 124. tuflchen Zweeden en Dene-
marken te Rotsfchildt geflooten. 152, 210. der En-
gelfche met die van Algiers. 240. tuflchen de Hol-
landers en die van Algiers. 241, 254*256. met die

van Tunis. 247, 248. vreede met den Biflchop

van Munfter geflooten. 464. met Engelandt, <je>3,

doodtgefchooten. 4*>°'

Willem van Bergen. 426. wordt van de Franfchen

by Livorno gevangen. 127. weer ontflagen. I3 2*

Willem Boreel, Ambafladeur derHeeren Staatenin

Vrankryk. 105. laft hem ter gelegentheit van het

beflaan der Hollandtfche fcheepen gegeeven. U7-

zyn aanfpraak aan den Koning.
Willem Boudewynszoon. 43 6>

45>I '

Willem Evertszoon, Opperftuurman ,
afgezet. 449-

Willem van Ewyk. s
c
o9 '

Willem Hendrikszoon, Zeekapitein. s33-

Willem Jofefvan Gent , L- Kornel, wordt aan den

Gouverneur van Bergen gezonden. 4 1 6. WOI
J
t

Kolonel over een regiment zeefoldaaten .460. wora

van den vyandt fel bevochten, en is in noodt.
5J4-

wordt tot L. Admiraal verkooren. 528. z°ekc/""
r

van dat ampt te excuferen. 52S. wordt floot

refolutieder Heeren Staaten daartoe genoodtzaa*.

52S. doet een toght naar de rivier van Londenj^c
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komtbyHolhaven. ^70. voor de rivier van Ro
chefter. 571. wordt met zeventien fcheepen naar

Hitlandt en Fero gezonden. 579. ziet ontrent

twintig fcheepen in en voor Harwits, en ver-

zoekt ordre om ze aan te talten. 582. wordt

met een gouden kop vereert. 5 83. zyn verrich-

ting tegen zes Algierfche rooffcheepen. 624. hy
', vervoegt zich met d'Amfterdamfche fcheepen

by 's Landts vloot. 629. weigert voor het Ko-
nings jacht de Merlin teftryken. 6\2. wordt naar

de rivier van Londen gezondenom negen Engelfche

fcheepen te vervolgen. 661. zeilt de rivier weer
af en komt by 's Landts vloot. 662. wordt doodt-

gefchooten. 671. zyn geflacht. 671. lofendien-
ften. 072.

"Willem Killegreuw , Kornel op 's Landts vloot naar

Denemarken. 157. laft aan hemgegeeven. ig^
Willem van Kuilenborg. 390. raakc in «n reherp ge-

vecht met een groot Franfch 001 logfehip Sol. ver-

drinkt. $06. zyn lof. Sotf.

Willem Henrik , Prins van Oranje , wordt Kapitein

Generaal. 043. ziet Prins van Oranje.

Willem Pen ,
Engelfch Viceadmiraal. 40, 49- kort

begrip van zyn leeven. 58. Graffteê t'zyner eere

opgerecht. 5 9-

Willem Nieupoort. 51S.

Willem Reves. S03.

Willem Temple , Ambaffadeur van Engelandt , raadt

een Triple alliantie temaaken. 6iz. geeft een tref-

felyk getuigenis aangaande de Ruiter en den Raadt-

penfionaris de Wit. 614.

Willem Tichelaars fnoodt bedryftegen den Ruwaart

STER.
Scheveningen met de vloot weêr naar Texel. 57.
gaat nevens de Ruiter in zee om een groot getal

koopvaarders te geleiden, dl. is by de matroozen

zeer gehaat. 03. fneuveltin deSont. 154. eer aan

zyn lyk bewezen, 1 5 6.

Woerden. Aanflag van zyn Hoogheit op Woerden
miflukt. 703.

Wolzogen doet een lykpredikatie over de Ruiter.

1009.

Wonderlyk voorval. 19, 114.

Wouter Wyngaart doodtgefchooten. 49<*.

Wybrandt Barentszoon. 918.

Wynant van Meurs verovert een Engelfch fluitfehip.

7 3i.

vanWynbergen. 399.

7<*5> 166.

Y.

Ykant bewaart.

Yrfche boter. De Ruiter befmeert zyn fchip daar
mee, om het vyandtlyk gewelt t'ontgaan. i<j.

Ys. Toght over 't ys naar Funen.
Ysbrandt Klementszoon wordt het been aan (hikken

gefchooten.
^ T 6m

Ysbrandt de Vries. 44^"

la y^ale, Franfche Gouverneur op Baxftarre, een
eilandtopdekuft vanGuinea. 307.

Van Zanten.
^ 99%

Zedighek van de Ruiter. 15, 4^9, 500, 613, 985, 98$.

van Putten omftandelyk verhaalt. 710, 7i7>.734. Zee. Heerfchappy over de zee van de Engelfchen aan-

Willem van de Velde, Scheepstekenaar , komt in de

vloot , om het aanftaande gevecht naar 't leven af

te tekenen. 47*-

Willem Withoorn, Engelfch Kommandeur , verzoekt

uit laft van Kromwel aan de Ruiter om de koop-

vaardyfeheepen uit Spanje in Duins te brengen. 94.

zyn brief aan de Ruiter. 95. bezending aan hem
gedaan van de Ruiter. 142. hy zendt zyn Predi-

kant en Kapitein aan de Ruiters boort. 143.

Willem van der Zaan met een eoude keten befchon-
ken. 12.3. kiyjjt laft van de Ruiter als Opperhooft
d^anflag op Kormantyn uit te voeren. 34S. verctvert

by Terreneuf in Sint Jans baay een Engelfch fchip.

37l.metzwaarmoedigheit bezocht, verzoekt aan

landt te moogen gaan , en krygt daar toe verlof. 445.

verovert een Engelfch fchip. 4S0. nader verhaal

van het geen daar ontrent voorviel. 480,481. wordt

van de Admiraaliteit tot Amfterdam met een gou-

de keten en penning befchonken. 45<*- overzekre

misflagin een geldtboete verweezen. 505. met ze-

ven fcheepen gezondenom op kundtfehap te kruiden.

5 64. wordt belaft met zeven fcheepen tuffchen Har-

wits en 'tKonings Diep te kruiflen. 580.

William Reves. So 3-

Winter. Felle winter. .

Wifmar. De Ruiter wordt van deZweedenuitWif-

gematigt. 21.

Zee is vry en algemeen. 38. veelen die naar de heer-

fchappy over de zee ftonden , moften van hun voor-

nemen afftaan. 38. zelfs d'Engelfchen beweerden
eertydts dat de zee gemeen en vry was. 3 9.

Zeekaarten. Misflagen in de zelve van de Ruiter ont-

dekt. 8.

Zeelandt vruchtbaar van Zeehelden. 1.

Zeelandt, een eilandtin Denemarken. 201.

Zeemacht van Algiers. 238. van Tripoli. 245.
Zeeflag tuffchen M. Tromp en Blaak. 22. tuffchen

de Ruiter en Askue by Pleymuiden. 27. van de
Wit en de Ruiter tegen Blaake inde Hoofden. 22.
tuffchen Trompen Blaak by Doeveren. ,c. tuf-fchen Tromp en Blaake byPoortlandt. 39. tuffchen
de Hollanders en Engelfchen ontrent Nieupoort 49
ontrent Duinkerken. 50. ontrent Katwyk. 54 by
ter Heyde en Schevening. 55. inde Sonr. tuffchen
de Hollanders en Zweeden. 154. zeeflag in den
jaare I66<>. tuffchen d'Engelfche en Hollandtfche
ylooten gehouden. 3S2. ontrent Kykduin en den
Helder. 8 5 7. tuflehen de Ruiter met de Franfchen

,

in Sicilië , tuffchen Stromboli en Salino. 947. on-
trent den berg jEtna. '97^.

Zeefoldaaten. 460. tweeduizendt zeefoldaaten uit dé
vloot opgezonden. ^^S.

marbèlaaet.
Zeeuwfche kapers met 7 pryzen , die men voor vyan-
den aanzag, koomen binnen Goereê. 759. Zeeuw-
fche kapers doen de Engelfche grootefchaade. 7^3.

Ziekte op de Hollandtfche fcheepen. 133,203, 451,

_. 45^73*, 831', S32'

eegezonden, en gelaft zich by de Ruiter te voegen. ,

Ziektevan de Ruiter 549 .

1. raakt in gevecht met Blaake in de Hoofden. 32. Zilverevloot komt te Kadix , en wordt van de Ruiter

Wiffeling der Hollandtfche en Engelfche gevange-

nen. 6 l'

Wirts. Zoekt PaulusWirts. .

Witte Korneliszoon de Wit wordunet een vloot in

zee_

31. raakt in gevecht „

wil 't gevecht hervatten. 32. zyn aficheidt nemen- na Hollandt geleidt.
91-

de om met eenige fcheepen in zee te gaan, wordt Zinkfcheepen gereedt gemaakt. 775. door een zware

van de Staaten van Hollandt bedankten gepreezen. mift opgehouden. 782.

46. zyn zeggen in de vergadering der Staaten aan-
1

Zywormen ,
by duizenden in de hoornen van de Rui-

gaande de Engelfchen. 52'. zeilt naar den flag by ter gezien te Valentie.

Xxxxxx 3
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Zorg-



R E G I

Zorgvuldigheit van de Ruiter. 980".

Zwart, Kapitein, neemt twee Engelfche fcheepen

op deGuinefchekuft. $66.

Zweeden. Oorlog tuffchen Zweeden en Polen. 97.

toeleg der Zweeden op Dantzikgeftuit. 100. veldt-

flag tuffchen Zweeden en Polen. 100. verdrag

tuffchen beide deeze Ryken geflooten. ioi. Zwee-
den trekken over 't ys naar Funen. 151. houden de

Sont geflooten. 153. zecflag tuffchen haar en de

STER.
Hollanders. 1*4. zy ftaaken het gevecht en laa-

ten de Hollanders hunne reis vorderen. 155. wy-

ken onder Kroonenburg. i<,f. vechten tegen de

Deenen en Hollanders op Funen by Nyborg. 193.

worden geflaagen en vluchten binnen Nyborg. 195-

Zweedtfche Ambaffadeurs koomen uit Engelandt in

Goereê. 559*

Zweedtfche fcheepen aangehouden. 4IZ»

Zweers. ZietSweers.

Eenige der voornaamfte drukfeilen dus te verbeteren.

Pag. 60. boven aan conditie lees conduite.

p. 153. 1. 7. van onderen , na 't woordt veertig te zetten of zevenendertig.

p. 1 $0. I. uit. lees Chrtfttaan den vierden.

p. 160. 1. 4. JanNoblet. 1. 15. Hendrj/^ Brunsvelt

.

p. 171. I. 15. van onderen, na achtentz^eventig te zetten of vyfentzeventig,

p. 203. 1. 19. lees onder anderen overleden de l(apiteinen fakob van Berchem en Laarent Degelingkamf,

p. 155. I.9, 10. kres eikanderen met elf eerfchooten, zonder ftryken van vlaggen , begroetend*.

P» 396. 1. 35\ na fan Bont te zetten fan de fong, PaauVi.

1. 36. na Kuilenburg te zetten Simon van Panhuis, Michiel Suis.

p. 417. na Hazevelt zet Valehen.

p. 431. 1. 9. lees of anderszmts zj>uden Ivorden gedaan.

p. 640. I. 2. de Staat , den Staat.

I. 9. Ghent lees Gent.

p. 809. 1. 18. den lees de. 811. I. 3. den lees de.

p. 820. 1. li. bemelde lees gemelde.

p. 865. 1. 1. tot 20 toe moet kleen Kapitaal Romain zyn , als zynde 't graffchrift van den Viccadmiraal Ifaafc

Zweers > tot het woord: opgerecht in kluis,

p. 1008. 1. 9. en Thomas Pots de fonge uit te doen.

p. 1014 1. 13. ïntaminatus lees hitamtnatis.

tfota. Tlykgedicht van den Heere Vollenhove, met de verdere graffchriften , door eenmisflag naar een eerfte

druk gezet , moet geleczen en verbetert worden naar het lefte afdrukzel , in zyn Ecrw. kil uitgegcevene

Poëzy te vinden.

Dereft van minder belang zal de goedtwillige Lcczer zelfs gelieven tc verbeteren.
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